
 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย ์(แบบ 69-1) และ ร่างหนังสือช้ีชวน 

คาํเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจลงทุน 

 
บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

Thai Union Feedmill Public Company Limited 

เสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลตามดุลพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ผูล้งทุนสถาบนั ผูม้อีุปการะคุณของบรษิทัฯ 

และกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“TU”)  

โดยบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนไมเ่กนิ 90,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2.00 บาท  

ในราคาเสนอขายหุน้ละ [•] บาท  

โดยผูถื้อหุ้นเดิม บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

เสนอขายหุน้สามญัเดมิจาํนวนไมเ่กนิ 19,300,000 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2.00 บาท  

ในราคาเสนอขายหุน้ละ [•] บาท  

 

ระยะเวลาจองซ้ือ 

ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที ่[•]-[•] 

 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ียื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวน: 7 มถุินายน 2564 

วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บงัคบั: [•] 

 
ก่อนตดัสนิใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้จิารณญาณในการพจิารณาขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละเงื่อนไขของหลกัทรพัย ์รวมทัง้ความเหมาะสม

ในการลงทุนและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอยา่งด ีการมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละรา่งหนงัสอืชีช้วนนี้ มไิดเ้ป็นการ

แสดงว่าคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยแ์นะนําใหล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย หรอืมไิดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย หรอืรบัรองความครบถว้นและถูกตอ้ง

ของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชี้ชวนแต่อย่างใด ทัง้นี้ การรบัรองความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลในแบบแสดง

รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วนเป็นความรบัผดิชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์

หากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วนมขีอ้ความหรอืรายการทีเ่ป็นเทจ็ หรอืขาดขอ้ความทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  ผูถ้อื

หลกัทรพัยท์ีไ่ดซ้ื้อหลกัทรพัยไ์ม่เกนิหนึ่งปีนับแต่วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอืชี้ชวนมผีลใชบ้งัคบัและยงัเป็นเจ้าของ

หลกัทรพัยอ์ยู่ มสีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากบรษิทัหรอืเจา้ของหลกัทรพัยไ์ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ทัง้นี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรจะไดรู้ว้า่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชี้ชวนเป็นเทจ็หรอืขาดขอ้ความทีค่วรตอ้ง

แจง้ในสาระสาํคญั แต่ไมเ่กนิสองปีนบัจากวนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วนดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบั  

บุคคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรอืขอสาํเนาแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละรา่งหนงัสอืชีช้วนไดท้ีศ่นูยส์ารสนเทศตลาดทุน สาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เลขที ่333/3 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาทําการของ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืทาง http://www.sec.or.th  

http://www.sec.or.th/


สารบญั  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
   

 

  

สารบญั หน้า 1 

 

สารบญั 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูสรปุ (Executive Summary) ส่วนท่ี 1 หน้า 1 

  

ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์  

สว่นที ่2.1 วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ สว่นที ่2.1  หน้า 1 

สว่นที ่2.2 การประกอบธุรกจิ  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ สว่นที ่2.2.1  หน้า 1 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ สว่นที ่2.2.2  หน้า 1 

3. ปัจจยัความเสีย่ง สว่นที ่2.2.3  หน้า 1 

4. การวจิยัและพฒันา สว่นที ่2.2.4  หน้า 1 

5. ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ สว่นที ่2.2.5  หน้า 1 

6. โครงการในอนาคต สว่นที ่2.2.6  หน้า 1 

7. ขอ้พพิาททางกฎหมาย สว่นที ่2.2.7  หน้า 1 

8. ขอ้มลูสาํคญัอื่น สว่นที ่2.2.8  หน้า 1 

สว่นที ่2.3 การจดัการและการกาํกบัดแูลกจิการ  

9. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ สว่นที ่2.3.9  หน้า 1 

10. โครงสรา้งการจดัการ สว่นที ่2.3.10 หน้า 1 

11. การกาํกบัดแูลกจิการ สว่นที ่2.3.11 หน้า 1 

12. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สว่นที ่2.3.12 หน้า 1 

13. การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง สว่นที ่2.3.13 หน้า 1 

14. รายการระหวา่งกนั สว่นที ่2.3.14 หน้า 1 

สว่นที ่2.4 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

15. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่าํคญั สว่นที ่2.4.15 หน้า 1 

16. การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ สว่นที ่2.4.16 หน้า 1 

  

ส่วนท่ี 3  ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์  

สว่นที ่3.1 รายละเอยีดของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย สว่นที ่3.1 หน้า 1 

สว่นที ่3.2 ขอ้จาํกดัการโอนหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย สว่นที ่3.2 หน้า 1 

สว่นที ่3.3 ทีม่าของการกาํหนดราคาหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย สว่นที ่3.3 หน้า 1 

สว่นที ่3.4 ขอ้มลูทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมนิราคาหุน้ทีเ่สนอขาย สว่นที ่3.4 หน้า 1 

สว่นที ่3.5 ราคาหุน้สามญัในตลาดรอง สว่นที ่3.5 หน้า 1 

สว่นที ่3.6 การจอง การจาํหน่าย และการจดัสรร สว่นที ่3.6 หน้า 1 

  

ส่วนท่ี 4 การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู ส่วนท่ี 4 หน้า 1 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีาํนาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุ 

ในสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายโดยตรงในการควบคุมดแูลการทาํบญัช ีและ

เลขานุการของบรษิทัฯ 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ 

เอกสารแนบ 4  แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

เอกสารแนบ 5  งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 ขอ้มลูทางการเงนิรวมระหวา่งกาลของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ 

วนัที ่30 มถุินายน 2564 
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คาํนิยาม 

นอกจากจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในเอกสารฉบบันี้ ใหค้าํดงัต่อไปนี้ มคีวามหมายดงันี้ 

คาํนิยามช่ือบริษทัและบคุคล 

บริษทัฯ หมายถงึ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัย่อย หมายถงึ บริษัทย่อยตามความหมายที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยาม

ในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ข

เพิม่เตมิ) 

กลุ่มนายฤทธิรงค ์บญุมีโชติ หมายถงึ นายฤทธริงค ์และนางนิตยา บุญมโีชต ิ

กลุ่มนายประโยชน์ หมายถงึ กลุ่มนายประโยชน์ โสรจัจกจิ ซึ่งประกอบด้วย (1) บุญเพชรเกษตรภณัฑ์ 

(2) อานนท์ฟาร์ม (3) วนัชยัฟาร์ม (4) หนองปลาตะเพียนฟาร์ม (5) ชยั

ณรงค์ฟาร์ม (6) เพญ็รุ่งฟาร์ม (7) มงคลฟาร์ม และ (8) บรษิทั ประโยชน์

การเกษตร จาํกดั 

กลุ่มบริษทัฯ หมายถงึ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

กลุ่มวตัถดิุบหลกั หมายถงึ วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึ (1) วตัถุดบิปลาป่น 

(2) วตัถุดบิกากถัว่เหลอืง และ (3) วตัถุดบิกลุ่มแป้ง 

กลุ่ม AMG หมายถงึ (1) Mr. Nabeel Akhtar Chaudhry (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 

กลุ่ม AVANTI หมายถงึ AVANTI Feeds Limited และ Srinivasa Cystine Private Limited 

กลุ่ม INDRA หมายถงึ Alluri Indra Kumar และบุคคลอื่นซึ่งเข้าข่ายตามคํานิยาม Promoter ของ 

AVANTI 

กลุ่ม PT MSK หมายถงึ PT Maxmar Summa Karisma 

กลุ่ม TMAC หมายถงึ บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจาํกดั และบรษิทัยอ่ย 

กลุ่ม TU หมายถงึ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

ชยัณรงคฟ์ารม์ หมายถงึ ชยัณรงคฟ์ารม์ 

นางสาวิตรี หมายถงึ นางสาวติร ีใจประสงค ์

นางผอ่ง หมายถงึ นางผอ่ง โสรจัจกจิ 

นางธีราภรณ์ หมายถงึ นางธรีาภรณ์ ภกัตะวรีะกุล 

นายฤทธิรงค ์ หมายถงึ นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ
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คาํนิยามช่ือบริษทัและบคุคล 

นายธีรพงศ ์ หมายถงึ นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ

นายเชง หมายถงึ นายเชง นิรุตตนิานนท ์

นายบรรลือศกัร หมายถงึ นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ 

นายประโยชน์  หมายถงึ นายประโยชน์ โสรจัจกจิ  

บญุเพชรเกษตรภณัฑ ์ หมายถงึ บุญเพชรเกษตรภณัฑ ์

บริษทั ประโยชน์การเกษตร 

จาํกดั 

หมายถงึ บรษิทั ประโยชน์การเกษตร จาํกดั 

เพญ็รุ่งฟารม์ หมายถงึ เพญ็รุง่ฟารม์ 

มงคลฟารม์ หมายถงึ มงคลฟารม์ 

วนัชยัฟารม์ หมายถงึ วนัชยัฟารม์ 

หนองปลาตะเพียนฟารม์ หมายถงึ หนองปลาตะเพยีนฟารม์ 

อานนทฟ์ารม์ หมายถงึ อานนทฟ์ารม์ 

AMG-TFM หมายถงึ บรษิทั เอเอม็จ-ีไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์(ไพรเวท) ลมิเิตด็ 

Aqua Star หมายถงึ บรษิทั แอควาสตาร ์ จาํกดั 

APRC หมายถงึ บรษิทั เอเซยี-แปซฟิิค รสิค ์คอนซลัแทน้ส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

APRI หมายถงึ บรษิทั เอเซยี-แปซฟิิค อนิชวัรนัส ์โบรคเกอรส์ จาํกดั 

ATAF หมายถงึ AVANTI Thai Aqua Feed Private Ltd. 

AVANTI หมายถงึ AVANTI Feeds Limited 

BIZ  หมายถงึ บรษิทั บสี ไดเมนชัน่ จาํกดั 

Calysta หมายถงึ Calysta, Inc 

Chansiri Real Estate หมายถงึ บรษิทั จนัศริ ิเรยีล เอสเตท จาํกดั 

EHS หมายถงึ บรษิทั อเีอชเอส เทรนดน์ิ่ง แอนด ์เซอรว์สิเซส จาํกดั 

IATU หมายถงึ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

Jana หมายถงึ บรษิทั จะนะ อุตสาหกรรมประมง จาํกดั 

Mitsubishi หมายถงึ บรษิทั มติซูบชิ ิคอรป์อเรชัน่ 

Mr. Paco หมายถงึ Mr. Wai Yat Paco Lee 

OKF หมายถงึ บรษิทั โอคนิอสฟู้ด จาํกดั 

Srinivasa หมายถงึ Srinivasa Cystine Private Limited 
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คาํนิยามช่ือบริษทัและบคุคล 

SPF หมายถงึ บรษิทั เอส พ ีเอฟ ไดอาน่า จาํกดั  

TCM หมายถงึ บรษิทั ทซีเีอม็ ฟิชเชอรี ่จาํกดั 

TC Union หมายถงึ บรษิทั ท.ีซ.ี ยเูนียน อโกรเทค จาํกดั 

Tesco  หมายถงึ บรษิทั เอก-ชยั ดสิทรบิวิชัน่ ซสิเทม จาํกดั 

THPC หมายถงึ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ไฮเทค เพริล์ คลัทเิวชัน่ จาํกดั 

TMAC หมายถงึ บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจาํกดั 

TMK หมายถงึ บรษิทั ทเีอม็เค ฟารม์ จาํกดั 

TU หมายถงึ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

TUE หมายถงึ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ยโุรป 

TUH หมายถงึ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน แฮชเชอรี ่จาํกดั 

TUKL หมายถงึ บรษิทั พที ีไทยยเูนี่ยน คารสิมา่ เลสทาร ีจาํกดั 

TUM หมายถงึ บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั 

TUS หมายถงึ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ซฟู้ีด จาํกดั 

 

คาํนิยามท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจ 

กลุ่มวตัถดิุบหลกั หมายถงึ วตัถุดบิปลาป่น วตัถุดบิกากถัว่เหลอืง และวตัถุดบิกลุ่มแป้ง 

ฝ่ายวิจยั หมายถงึ ทมีงานฝ่ายวจิยัและพฒันา 

ฟีดไคน์โปรตีน (FeedKind 

Protein) 

หมายถงึ โปรตนีจากแบคทเีรยี (Bacterial Protein) ชนิดหนึ่ง 

มาตรฐาน IFFO หมายถงึ ม า ต ร ฐ า น  IFFO Standard for Responsible Supply Chain of Custody 

(IFFO RSCoC) จ ากสถาบัน  The International Fishmeal and Fish Oil 

Organization (IFFO) 

ราคาขายแบบ FOB หมายถงึ ราคาขายแบบ Free on Board Loading Port (FOB) (ราคาขายสินค้าใน

กรณีทีบ่รษิทัฯ รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการจดัสง่สนิคา้จนถงึกาบเรอื) 

ราคาขายแบบ CNF หมายถงึ ราคาขายสนิคา้แบบ FOB ทีร่วมคา่ระวางเรอื 

ราคาขายแบบ CIF หมายถงึ ราคาขายแบบ Cost Insurance and Freight (CIF) ราคาขายสินค้าแบบ 

CNF ที่รวมค่าประกันภัยสินค้าจนถึงท่าเรือของลูกค้า ขึ้นอยู่กับความ

ตอ้งการของลกูคา้ 

สญัญาความร่วมมือทาง

เทคนิคฯ 

หมายถงึ สัญญาความร่วมมือทางเทคนิคและการอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้า 

(Tradename) 
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คาํนิยามท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจ 

สญัญาซ้ือขายเงินลงทุนฯ หมายถงึ สญัญาจาํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC 

สญัญาให้บริการสนับสนุนฯ หมายถงึ สญัญาว่าจ้างเพื่อใหบ้รกิารเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกจิระหว่างบรษิัทฯ 

และ TU 

ADG หมายถงึ อตัราการเจรญิเตบิโตต่อวนั (Average Daily Growth) 

BAP  

 

หมายถงึ มาตรฐานกระบวนการเลี้ยงและแปรรูปผลติภณัฑ์อาหารจากสตัว์น้ํา (Best 

Aquaculture Practices) 

EMS หมายถงึ โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome (EMS))  

FCR หมายถงึ อตัราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio) 

GAP หมายถงึ รายการตรวจระบบการผลิตที่ ถู กต้อ ง ในฟาร์ม  (Good Agriculture 

Practices)  

MCPD หมายถงึ เอกสารหนังสอืกํากบัการซื้อขายสนิคา้สตัวน้ํ์า (Marine Catch Purchasing 

Document (MCPD))  

SKU หมายถงึ หน่วยจดัเกบ็สนิคา้ (Stock Keeping Unit) 

SME หมายถงึ ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprise)  
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คาํนิยามหน่วยงานราชการ กฎหมายและอ่ืนๆ 

การประมงท่ีผิดกฎหมาย 

(IUU) 

หมายถงึ การทาํประมงทีผ่ดิกฎหมาย การประมงทีข่าดการรายงาน และการประมงที่

ข าดกา รควบคุ ม  ( Illegal Unreported and Unregulated Fishing) ต าม

มาตรฐานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and 

Agriculture Organization: FAO) 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สาํนักงาน ก.ล.ต. หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน 

หมายถงึ ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน 

พ.ร.บ. การสาธารณสุข หมายถงึ พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 (ตามทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

พ.ร.บ. ควบคมุอาหารสตัว ์ หมายถงึ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 

พ.ร.บ. โรงงาน หมายถงึ พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) 

พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 

หมายถงึ พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มกีาร

แกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ หมายถงึ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

สญัญาซ้ือขายเงินลงทุนฯ หมายถงึ สญัญาจาํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC ใหแ้ก่ TU 

สญัญาซ้ือขายท่ีดิน หมายถงึ สญัญาจําหน่ายที่ดินที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการดําเนินงาน (Non-core 

Operating Asset) ในจงัหวดัพงังา ใหแ้ก่ TU 

สาํนักงาน กกร. หมายถงึ สํานักงานคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร สงักดักรมการ

คา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

BOI หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการการสง่เสรมิการลงทุน 

BSE หมายถงึ Bombay Stock Exchange 

NSE หมายถงึ National Stock Exchange of India 

RO หมายถงึ การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการ

ถอืหุน้ (Right Offering) 
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ส่วนท่ี 1 

ข้อมลูสรปุ (Executive Summary) 

ข้อมูลสรปุน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรปุ

เก่ียวกบัการเสนอขาย ลกัษณะ และความเส่ียงของบริษัทท่ีออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ (“บริษัทฯ”) ดงันัน้ ผู้ลงทุนต้อง

ศึกษาข้อมูล ในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็ ซ่ึงสามารถ

ขอได้จากผู้จดัจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ละบริษทัฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย์

และร่างหนังสือช้ีชวนท่ีบริษทัฯ ย่ืนต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) 

ได้ท่ี website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 

ข้อมลูสรปุของการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลาการเสนอขาย: [•] - [•] 

ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขาย   

ผูเ้สนอขาย : บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ประเภทธรุกิจ : ผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวเ์ศรษฐกจิ โดยมผีลติภณัฑห์ลกั ซึง่ไดแ้ก่ อาหาร

กุง้ อาหารปลา0

1 และอาหารสตัวบ์ก 

จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขาย : จาํนวนไมเ่กนิ 109,300,000 หุน้ ซึง่ประกอบดว้ย 

(1) หุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายโดยบรษิทัฯ จํานวนไม่เกนิ 90,000,000 

หุน้ 

(2)  หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชน) (“TU”) จาํนวนไมเ่กนิ 19,300,000 หุน้  

รวมทัง้หมดคดิเป็นสดัส่วนไมเ่กนิ รอ้ยละ 21.9 ของจาํนวนหุน้สามญัทีอ่อก

และชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญั

ต่อประชาชน (รวมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ TU) เป็นครัง้

แรกนี้ 

 

  

 
1  อาหารสตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัตามคุณลกัษณะของอาหาร คอื (1) กลุ่มอาหารกุง้ (เมด็จม) (2) กลุ่มอาหาร

ปลา (รวมอาหารกบและอาหารปู) (เมด็ลอย ยกเวน้อาหารปลาบางประเภท) ทัง้น้ี รายไดจ้ากการขายอาหารกบและอาหารปูคดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 3.8 – 8.2 ของรายไดจ้ากการขายอาหารปลาในปี 2561 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 

2564 
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สดัส่วนการเสนอขายหุ้น: 

ประเภทผูล้งทุน จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขาย (หุ้น) สดัส่วนท่ีเสนอขาย (ร้อยละ) 

บุคคลทัว่ไป [•] [•] 

ผูล้งทุนสถาบนั [•] [•] 

ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ [•] [•] 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ TU 2,500,000 2.3 

รวม 109,300,000 100.0 
 

เงื่อนไขในการจดัจาํหน่าย :   รบัประกนัการจาํหน่ายอยา่งแน่นอนทัง้จาํนวน (Firm Underwriting) 

  ไมร่บัประกนัการจาํหน่าย (Best Effort) 

ราคาเสนอขายต่อประชาชน : [•] บาทต่อหุน้ 

มลูค่าท่ีตราไว้ (Par value) : 2.00 บาทต่อหุน้ 

มลูค่าการเสนอขาย : [•] บาท 

มลูค่าตามราคาบญัชี 

 (Book value) 

: [•] บาทต่อหุน้ 

การเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. จนถึง

ช่วงเสนอขาย 

 ไมม่ ี  ม ี

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูอ้อกและเสนอขายหลกัทรพัยก์บักลุ่มท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือกลุ่มผูจ้ดัจาํหน่าย

หลกัทรพัย ์เช่น การถือหุ้นระหว่างกนั การมีกรรมการ ผูบ้ริหาร บคุลากร ของท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้

จาํหน่ายหลกัทรพัย์ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ การกู้ยืมจากกลุ่มท่ี

ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือกลุ่มผู้จดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์และความสมัพนัธอ่ื์นท่ีอาจทาํให้ท่ีปรึกษาทางการ

เงิน และ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยข์าดความเป็นอิสระในการทาํหน้าท่ี 

 ไมม่ ี ม:ี  ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มวีงเงนิกูย้มืกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้

ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9 ของบรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นทีป่รกึษา

ทางการเงนิ และผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายของบรษิทัฯ โดยแบ่งเป็น

ประเภท วงเงนิกู้ยมืระยะสัน้รวมจํานวน 100.0 ล้านบาท และวงเงนิ Forward Contract รวม

จาํนวน 2.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ ไมม่ภีาระหนี้คงคา้ง 

ท่ีมาของการกาํหนดราคาเสนอขายและข้อมลูทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 

[•] 
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สดัส่วนหุ้นของ “ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหาร” ท่ีไม่ติด silent period: จาํนวน [•] หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ [•] ของจาํนวน

หุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนในครัง้นี้ 

เงื่อนไขในการจดัจาํหน่าย :   รบัประกนัการจาํหน่ายอยา่งแน่นอนทัง้จาํนวน (Firm Underwriting) 

  ไมร่บัประกนัการจาํหน่าย (Best Effort) 

ตลาดรอง : ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

หมวดธรุกิจ (sector) : ธุรกจิการเกษตร 

เกณฑเ์ข้าจดทะเบียน : เกณฑก์าํไร (Profit Test) 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรพัย)์ 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน:  

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

จาํนวนเงินท่ีใช้

โดยประมาณ  

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน

โดยประมาณ 
รายละเอียด หมายเหตุ 

1. การขยายธุรกจิผลติและจาํหน่าย

อาหารสตัวน้ํ์าในประเทศ

อนิโดนีเซยี 

[•] [•] [•] [•] 

2. ชาํระคนืเงนิกูย้มื [•] [•] [•] [•] 

3. ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน [•] [•] [•] [•] 

รวม [•] [•] [•] [•] 

การประมาณการขา้งต้นของบรษิทัฯ เป็นไปตามแผนธุรกจิในปัจจุบนั และเป็นประมาณการทีด่ทีี่สุดในการ

จดัสรรเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัยค์รัง้นี้ ซึง่ขึน้อยูก่บัแผนงานของบรษิทัฯ และประมาณการเกีย่วกบัค่าใชจ้่าย

ของบรษิทัฯ ในปัจจุบนั ทัง้นี้ แผนงานของบรษิทัฯ ในอนาคต และค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาจแตกต่างกนัไป ดงันัน้ 

แผนการใชเ้งนิทีเ่กดิขึน้จรงิจงึอาจแตกต่างไปจากแผนงานปัจจุบนั นอกจากนี้ จํานวนหุน้ทีเ่สนอขายสุดทา้ยอาจน้อย

กว่าจาํนวนหุน้ทีเ่สนอขายขัน้สงูสุดตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในเอกสารฉบบันี้ ซึง่อาจทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัเงนิจากการเสนอขาย

หลกัทรพัยค์รัง้นี้น้อยกว่าทีป่ระมาณการไวข้า้งต้น ดงันัน้ แผนการใชเ้งนิทีเ่กดิขึน้จรงิจงึอาจแตกต่างไปจากประมาณ

การทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และทาํใหบ้รษิทัฯ อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งจดัสรรเงนิทีจ่ะไดร้บัจากการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นครัง้นี้

แตกต่างไปจากประมาณการขา้งตน้ โดยบรษิทัฯ เชื่อว่ากรณีดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของบรษิทัฯ 

อยา่งมนียัสาํคญั ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ รวมกนัเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าอตัรา 

รอ้ยละ 50.0 ของกําไรสุทธติามงบการเงนิรวม หลงัจากการหกัทุนสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

และตามกฎหมายแล้ว โดยจํานวนเงนิปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกิจการ ทัง้นี้ 

คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยคาํนึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น 

ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ กระแสเงนิสดของบรษิัทฯ แผนการลงทุนของ

บรษิทัฯ ในแต่ละปี และความจําเป็นในการใชเ้งนิทุนเพื่อขยายธุรกจิในอนาคต การสํารองเงนิไวเ้พื่อจ่ายชําระคนืเงนิ

กูย้มื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิทัฯ เงือ่นไขและขอ้จาํกดัตามทีก่ําหนดในสญัญากูย้มืเงนิและการจ่ายเงนิปัน

ผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบรษิัทฯ อย่างมนีัยสําคญั ตามความจําเป็น ความเหมาะสม และ

ขอ้พจิารณาอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

บรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ รวมกนัเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าอตัรา

รอ้ยละ 50.0 ของกําไรสุทธติามงบการเงนิรวม หลงัหกัทุนสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย และ

ตามกฎหมายแลว้ (ในกรณีทีบ่รษิทัย่อยนัน้ๆไมม่งีบการเงนิรวม จะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ของบริษัทย่อยนัน้ๆ) โดยจํานวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นี้ 

คณะกรรมการบรษิทัย่อยจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยคํานึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั 

เช่น ภาวะเศรษฐกจิ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัย่อย กระแสเงนิสดของบรษิทัย่อย แผนการ

ลงทุนของบรษิทัย่อย ในแต่ละปี และความจําเป็นในการใชเ้งนิทุนเพื่อขยายธุรกจิในอนาคต การสาํรองเงนิไวเ้พื่อจ่าย

ชาํระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนภายในบรษิทัยอ่ย เงือ่นไขและขอ้จาํกดัตามทีก่าํหนดในสญัญากูย้มืเงนิ และ

การจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการดําเนินงานปกตขิองบรษิทัย่อยอย่างมนีัยสําคญั ตามความจําเป็น ความ

เหมาะสม และขอ้พจิารณาอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัย่อยเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทั พที ีไทยยเูนี่ยน คารสิมา เลสทาร ี

จํากดั (TUKL) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ มขี้อจํากดัในการจ่ายเงนิปันผลตามสญัญากู้ยมืเงนิ (โปรดพจิารณา

รายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นสว่นที ่2.3.9 ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้) 

รายละเอียดเก่ียวกบัผูเ้สนอขายหลกัทรพัย:์ 

บรษิทัฯ ผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวเ์ศรษฐกจิ และบรษิทัฯ เป็นหนึ่งในผูผ้ลติและจําหน่ายอาหารสตัว์น้ําทีม่ ี

ชื่อเสยีงของประเทศไทย โดยผลติภณัฑ์หลกัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ อาหารกุ้ง อาหารปลา (รวมอาหารกบและอาหารปู) 1

2 

และอาหารสตัว์บก บรษิทัฯ ก่อตัง้โดยบรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (TU เมื่อรวมกบับรษิทัย่อยเรยีกว่า 

“กลุ่ม TU”) กลุ่มครอบครวับุญมโีชต ิและกลุ่มผูถ้อืหุน้รายอื่น เนื่องจากกลุ่มผูถ้อืหุน้ไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกาสในธุรกจิอาหาร

สตัว์น้ํา ซึ่งมคีวามสําคญัต่ออุตสาหกรรมสตัว์น้ํา ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามสําคญัทางเศรษฐกจิ 2

3 รวมถงึคุณภาพ

ชวีติของประชาชนไทย จงึไดร้ว่มลงทุนจดัตัง้บรษิทัฯ ขึน้เมือ่วนัที ่29 มถุินายน 2543 เพือ่เป็นบรษิทัแกนนํา (Flagship) 

 
2  อาหารสตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัตามคุณลกัษณะของอาหาร คอื (1) กลุ่มอาหารกุง้ (เมด็จม) (2) กลุ่มอาหาร

ปลา (รวมอาหารกบและอาหารป)ู (เมด็ลอย ยกเวน้อาหารปลาบางประเภท) ทัง้น้ี รายไดจ้ากการขายอาหารกบและอาหารปูคดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 3.8 – 8.2 ของรายไดจ้ากการขายอาหารปลาในปี 2561 – 2563 และงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 

2564 
3  อา้งองิขอ้มลูจากสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(NESDB) ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของภาค

ประมงของประเทศไทย ในช่วงปี 2561 มมีลูคา่ประมาณ 112,611 ลา้นบาท 
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ของกลุ่ม TU ในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์น้ํา โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัของ TU ไดอ้นุมตันิโยบายการลงทุนของกลุ่ม TU ในการดําเนินธุรกจิในอุตสาหกรรมอาหารสตัว์

น้ํา ซึง่กําหนดใหบ้รษิทัฯ เป็นบรษิทัแกนนํา (Flagship) ในการดาํเนินธุรกจิในอุตสาหกรรมอาหารสตัวน้ํ์าของกลุ่ม TU 

อกีดว้ย (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ หวัขอ้ 1.7.3 แนว

ทางการกํากบัดูแลการลงทุนในบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วมของกลุ่ม TU และแนวทางการป้องกนั ความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้) 

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบรษิัทฯ กว่า 20 ปี รวมถึงความพร้อมทางด้านบุคลากร แหล่ง

เงนิทุน และการเขา้ถึงนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัและยกระดบัอุตสาหกรรม

โดยรวม ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มคีวามสามารถในการผลติผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพด ีมคีวามสมํ่าเสมอ มปีระสทิธผิลต่ออตัรา

การเจรญิเตบิโตของสตัว์น้ํา รวมถงึสามารถผลติผลติภณัฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุมสําหรบัการเพาะเลี้ยงตลอด

วงจรชวีติของสตัว์น้ําในราคาทีแ่ข่งขนัได ้อนัเป็นผลใหผ้ลติภณัฑแ์ละแบรนด์สนิคา้ของบรษิทัฯ ไดร้บัความเชื่อมัน่ใน

ดา้นคุณภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในวงกวา้งมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้น

ในการนําความเชี่ยวชาญ เทคนิคการผลิต และนวตักรรมใหม่ๆ มาใช้พฒันาผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์น้ําใหม่ๆ หรอื

ผลติภณัฑ์ทีม่คีุณสมบตัเิฉพาะทาง เช่น การทีบ่รษิทัฯ เป็นผูบุ้กเบกิการใชอ้าหารเมด็สําเรจ็รูปในการเพาะเลี้ยงปลา

กะพง รวมถงึการคดิคน้สตูรการผลติใหม่ๆ เช่น สตูรการผลติอาหารสตัวน้ํ์าทีล่ดปรมิาณการใชป้ลาป่นและน้ํามนัปลา 

และสตูรการผลติอาหารปลาสลดิ อาหารป ูเป็นตน้  

รายไดข้องบรษิทัฯ เกอืบทัง้หมดมาจากรายไดจ้ากการขาย หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 98 – 99 ของรายได้

รวมในปี 2561 – 2563 และในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2563 และ 2564 โดยรายได้จากการขายเกือบ

ทัง้หมดของบรษิทัฯ คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 92 - 96 ของรายได้จากการขายในปี 2561 – 2563 และงวดหก

เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 เป็นการผลติและจําหน่ายภายใต้แบรนด์สนิค้าของบรษิทัฯ โดยมแีบ

รนดส์นิคา้หลกั ไดแ้ก่ โปรฟีด (PROFEED) นานาม ิ(NANAMI) อโีกฟี้ด (EGOFEED) แอคควาฟีด (AQUAFEED) และ

ด-ีโกรว์ (D-GROW) เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบรหิารกําลงัการผลติของเครื่องจกัรให้เกิดประสทิธภิาพสูงสุด 

บรษิทัฯ ยงัมกีารรบัจา้งผลติและจําหน่ายภายใตแ้บรนด์สนิคา้ของผูอ้ื่น (OEM) คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 4 - 8 

ของรายไดจ้ากการขายในปี 2561 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 โดยมกีลุ่มลูกคา้

หลกัของบรษิทัฯ คอื รา้นคา้จาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า และฟารม์เพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์า ทัง้นี้ เนื่องจาก โดยทัว่ไป การแขง่ขนั

ในอุตสาหกรรมการผลติอาหารสตัวเ์ป็นการแขง่ขนัภายในประเทศเป็นหลกั ในปี 2561 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สดุ

วนัที่ 30 มถุินายน 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มรีายได้จากการขายสนิค้าให้กบัลูกค้าภายในประเทศ คดิเป็นสดัส่วน

ประมาณรอ้ยละ 93 – 98 ในขณะทีร่ายไดส้ดัสว่นทีเ่หลอื ประมาณรอ้ยละ 2 – 7 เป็นรายไดร้วมปี 2561 – 2563 และใน

งวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2564 จากการส่งออกไปยงัต่างประเทศ เช่น ประเทศศรีลังกา 

มาเลเซยี บงัคลาเทศ พมา่ ปากสีถาน และสาธารณรฐัมลัดฟีส ์เป็นตน้ 

ในชว่งปลายปี 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ใชป้ระโยชน์จากความเชีย่วชาญของบรษิทัฯ ในธุรกจิการผลติอาหารสตัว์

น้ําในการขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิการผลติและจําหน่ายอาหารสตัว์บก ซึ่งไดแ้ก่ อาหารสตัว์ปีกและอาหารสุกร เป็นต้น 

เพื่อเป็นการช่วยเพิม่โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะเดียวกนัยงัเป็นการช่วยเพิม่อตัราการใช้กําลงัการผลิต 

(Utilization Rate) ของเครื่องจกัรทีม่อียู่ โดยการปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรดงักล่าวมาใชใ้นการผลติอาหารสตัวบ์กไดด้ว้ย

เงนิลงทุนทีไ่ม่สงู ทัง้นี้ บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายอาหารสตัวบ์กเตบิโตขึน้อย่างกา้วกระโดดจาก 3.4 ลา้นบาท ในปี 

2561 เป็น 201.9 ลา้นบาท และ 315.7 ลา้นบาท ในปี 2562 และ 2563 ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 

5,852.9 และร้อยละ 56.4 ตามลําดบั นอกจากนี้ ในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ ยงัมรีายได้

อาหารสตัว์บกทีเ่ตบิโตต่อเนื่องจาก 171.6 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 219.7 ล้าน

บาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 28.1 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั
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ของปีก่อนหน้า ทัง้นี้ ในปัจจุบนั ส่วนแบ่งทางการตลาดของบรษิัทฯ ในอุตสาหกรรมอาหารสตัว์บก ยงัคงมสีดัส่วน

คอ่นขา้งน้อย แต่บรษิทัฯ คาดวา่จะมโีอกาสในการเตบิโตในธุรกจิดงักล่าวได ้

 ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานผลิตสินค้า 2 แห่ง คือ (1) โรงงานมหาชัย ตัง้อยู่ที่อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร ซึ่งเป็นทีต่ัง้สาํนักงานใหญ่ และ (2) โรงงานระโนด ตัง้อยู่ทีอ่ําเภอระโนด จงัหวดัสงขลา โดยทีต่ัง้โรงงาน

ของบรษิทัฯ มศีกัยภาพทีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกจิผลติอาหารสตัว์น้ํา เนื่องจากตัง้อยู่ในบรเิวณภาคกลางและ

ภาคใต ้ซึง่เป็นภูมภิาคทีม่กีารเพาะพนัธุ์และเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าทีส่าํคญัของประเทศไทย มสี่วนช่วยลดค่าใชจ้่ายในการ

ขนสง่ไปยงัลกูคา้ อกีทัง้ การมทีีต่ ัง้โรงงานกระจายอยูใ่น 2 ภมูภิาคยงัเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารความเสีย่งจากกรณีที่

อาจเกดิเหตุการณ์ทีท่าํใหโ้รงงานใดโรงงานหนึ่งไมส่ามารถดาํเนินการผลติไดต้ามปกตอิกีดว้ย โดย 30 มถุินายน 2564 

บรษิทัฯ มกีําลงัการผลติอาหารสตัว์รวมเท่ากบั 273,000 ตนัต่อปี สามารถแบ่งเป็นกําลงัการผลติอาหารกุ้ง 153,000 

ตันต่อปี กําลงัการผลิตอาหารปลา 90,000 ตันต่อปี และกําลงัการผลิตอาหารสตัว์บก 30,000 ตันต่อปี ทัง้นี้ หาก

พจิารณาอตัราการใชก้าํลงัการผลติ (Utilization Rate) สาํหรบัสายการผลติทีย่งัอยูร่ะหวา่งไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

(BOI) พบว่า อยู่ในระดบัประมาณรอ้ยละ 58 – 80 ในปี 2561 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หวัขอ้ 2.8.1 ฐานการผลติและกําลงัการ

ผลติ) 

นอกจากนี้ จากการทีอุ่ตสาหกรรมการผลติอาหารกุ้งและอาหารปลาเป็นการแข่งขนัภายในประเทศเป็นหลกั

ดว้ยปัจจยัดา้นตน้ทุนคา่ขนส่ง ดงันัน้ เพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศ บรษิทัฯ จงึไดม้กีารเขา้ร่วมมอื

กบัพนัธมติรในต่างประเทศ 3 กลุ่ม ดงันี้  

(1)  ในปี 2546 AVANTI Feeds Limited (“AVANTI”)4 ผูผ้ลติอาหารกุง้รายใหญ่ของประเทศอนิเดยี ซึง่เป็น

หนึ่งในบรษิทัทีใ่หญ่ที่สุด 500 อนัดบัแรกของประเทศเดยี ในปี 25635 ไดเ้ขา้เป็นพนัธมติรกบับรษิัทฯ 

โดยการทําสญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคและการอนุญาตให ้AVANTI ใชช้ื่อทางการคา้ (Tradename) 

และสูตรการผลิตสินค้าของบริษัทฯ สําหรับการจําหน่ายอาหารกุ้งในประเทศอินเดีย เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของ AVANTI ในอุตสาหกรรมผลติและจําหน่ายอาหารสตัว์น้ําในประเทศ

อนิเดยี และเพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกจิในประเทศอนิเดยีของบรษิทัฯ (โปรดพจิารณารายละเอยีด

เพิม่เติมในส่วนที ่2.2.8 ข้อมูลสําคัญอืน่ ส่วนที ่2.3.14 รายการระหว่างกัน และส่วนที ่2.4.16 การ

วเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ)  

(2)  ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีารขยายธุรกจิไปยงัประเทศอนิโดนีเซยีโดยการเขา้ร่วมลงทุนกบัพนัธมติรทาง

ธุรกจิ (Strategic Partner) ในการจดัตัง้บรษิทัย่อยเพื่อดําเนินธุรกจิผลติและจําหน่ายอาหารสตัว์น้ําใน

ประเทศดงักล่าว คอื บรษิทั พที ีไทยยูเนี่ยน คารสิม่า เลสทาร ีจํากดั (“TUKL”) โดยมพีนัธมติรทาง

ธุรกจิ (Strategic Partner) 2 กลุ่ม คอื (1) พนัธมติรทอ้งถิน่ ซึง่เป็นผูป้ระกอบธุรกจิแปรรปูอาหารแช่แขง็

รายใหญ่ในประเทศอนิโดนีเซยี รวมถงึมกีารดําเนินธุรกจิฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง โดยมผีลผลติกุ้งประมาณ 

6,500 ตนัต่อปี (PT Maxmar Summa Karisma (“PT MSK”)) และ (2) AVANTI และ Srinivasa Cystine 

Private Limited (“Srinivasa”) ซึ่งเป็นบริษัทของผู้ถือหุ้นของ AVANTI (รวมกันเรียกว่า  “กลุ่ม 

AVANTI”) โดยบรษิทัฯ PT MSK และกลุ่ม AVANTI มสีดัส่วนการถอืหุน้ใน TUKL เท่ากบัรอ้ยละ 65.0 

รอ้ยละ 25.0 และรอ้ยละ 10.0 ของทุนจดทะเบยีนชําระแล้วของ TUKL ตามลําดบั ปัจจุบนั TUKL ไดม้ี

การจดัซือ้ทีด่นิซึง่จะใชเ้ป็นทีต่ัง้ของโรงงานเรยีบรอ้ยแลว้โดยอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งอาคาร ทยอยนําเขา้

และตดิตัง้เครื่องจกัรซึง่มกีําลงัการผลติอาหารกุง้ 36,000 ตนัต่อปี ซึง่คาดว่าจะสามารถตดิตัง้เครือ่งจกัร

 
4  TU ซึ่งเป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่ของบรษิทัฯ มกีารถอืหุ้นอยู่ใน AVANTI ในสดัส่วนร้อยละ 24.2 ของทุนจดทะเบยีนชําระแล้วของ AVANTI ณ วนัที่ 30 

มถิุนายน 2564 (นบัรวมสดัสว่นการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) 
5  จดัอนัดบัโดยนิตยสาร Fortune (ทีม่า: AVANTI’s Website ณ วนัที ่12 สงิหาคม 2564) 
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แลว้เสรจ็และเริม่ดาํเนินการทดสอบระบบ (Test Run) ไดภ้ายในเดอืนตุลาคม 2564 และสามารถเริม่การ

ผลติและจาํหน่ายอาหารกุง้ไดภ้ายในปี 2564 ซึง่รวมถงึการจาํหน่ายใหแ้ก่กลุ่ม PT MSK โดยในระหว่าง

การก่อสรา้งและตดิตัง้เครื่องจกัร TUKL บรษิทัฯ ไดม้กีารทดลองตลาดโดยการนําเขา้อาหารกุ้งที่ผลติ

โดยโรงงานของบรษิทัฯ ในประเทศไทยเพื่อไปทดสอบผลการเลี้ยงกุ้งในประเทศอนิโดนีเซยีเป็นการ

ล่วงหน้าตัง้แต่ในเดอืนมนีาคม 2564  

(3) ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนจัดตัง้บริษัทย่อยในประเทศปากีสถาน คือ AMG-Thai Union 

Feedmill (Private) Limited (“AMG-TFM”) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสตัว์น้ําใน

ประเทศปากีสถาน โดยมพีนัธมติรทางธุรกิจ (Strategic Partner) คอื กลุ่ม AMG6 ซึ่งเป็นผู้ประกอบ

ธุรกจิอาหารสตัวน้ํ์ารายสาํคญัในประเทศปากสีถาน โดยบรษิทัฯ และกลุ่ม AMG ซึง่เขา้ลงทุนในสดัส่วน

รอ้ยละ 51.0 และรอ้ยละ 49.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ AMG-TFM ตามลําดบั โดยบรษิทัฯ และ

กลุ่ม AMG ได้จ่ายชําระเงนิค่าหุ้นใน AMG-TFM ตามสดัส่วนการถือหุ้นรวมจํานวน 2 ครัง้ ในเดือน

มิถุนายนและเดือนสิงหาคม 2564 เป็นจํานวนรวม 300.0 ล้านรูปีปากีสถาน ส่งผลให้ ณ วนัที่ 31 

สงิหาคม 2564 AMG-TFM มทุีนชําระแลว้เท่ากบั 300.0 ลา้นรูปีปากสีถาน (หรอืคดิเป็นประมาณ 60.7  

ล้านบาท) (โดยเป็นมูลค่าเงนิลงทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 120.5 ล้านรูปีปากสีถาน หรอืประมาณ 31.0 

ลา้นบาท)7 ทัง้นี้ AMG-TFM มกีาํลงัการผลติอาหารปลา เท่ากบั 7,000 ตนัต่อปี ซึง่ไดเ้ริม่ดาํเนินการเชงิ

พาณิชยแ์ละรบัรูร้ายไดแ้ละมกีาํไรสทุธแิลว้ตัง้แต่ในชว่งไตรมาส 2 ปี 2564  

บรษิัทฯ มปีรมิาณการขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 143,345 ตนั ในปี 2560 เป็น 145,884 ตนั และ 

167,446 ตนั ในปี 2561 และ 2562 ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 1.8 และรอ้ยละ 14.8 สอดคลอ้งกบั

การเตบิโตของรายไดร้วม ซึ่งเตบิโตขึน้จาก 4,341.7 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 4,492.7 ล้านบาท และ 4,906.8 ล้าน

บาท ในปี 2561 และ 2562 ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 3.5 และรอ้ยละ 9.2 ตามลําดบั อย่างไรกด็ ี

เนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในปี 2563 ซึง่สง่ผลกระทบในเชงิลบต่อ

อุตสาหกรรมสตัวน้ํ์าโดยรวม ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มปีรมิาณการขายเท่ากบั 163,355 ตนั ในปี 2563 หรอืคดิเป็นอตัราการ

ลดลงรอ้ยละ 2.4 จากปีก่อนหน้า และบรษิทัฯ มรีายไดร้วม เท่ากบั 4,244.5 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 

13.5 จากปีก่อนหน้า ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัสามารถรกัษาส่วนแบ่งการตลาดอาหารปลากะพง อาหารกุง้ และอาหารปลา คดิ

เป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 24 รอ้ยละ 17 และรอ้ยละ 12 ของปรมิาณการขายอาหารปลากะพง อาหารกุง้ และอาหาร

ปลาในประเทศไทย ในปี 2563 ตามลาํดบั  

งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มปีรมิาณการขายทีเ่ตบิโตขึน้จาก 76,089ตนั ในงวดหก

เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 90,770 ตนั ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 หรอืคดิเป็นอตัรา

การเตบิโตรอ้ยละ 19.3 โดยหลกัมาจากปรมิาณการขายอาหารกุ้งในประเทศและต่างประเทศ อาหารปลา และอาหาร

สตัว์บกที่เพิม่ขึน้ อนัเป็นผลให้รายได้รวมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 1,964.6 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2563 เป็น 2,370.2 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

20.6   

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ) 

  

 
6  กลุ่ม AMG ประกอบด้วย (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 
7  อตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ (ทีม่า: งบการเงนิของบรษิทัฯ)  
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ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่:  
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อ

ประชาชน (IPO) สรุปไดด้งันี้ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน หลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน 

จาํนวนหุ้น )หุ้น(  ร้อยละ จาํนวนหุ้น )หุ้น(  ร้อยละ 

1 บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)1,2  274,300,075 66.9 255,000,075 51.0 

2 กลุ่มนายฤทธริงค ์บุญมโีชต3ิ     

2.1 นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ  58,937,300  14.4  58,937,300  11.8 

2.2 นางนิตยา บุญมโีชต ิ  4,500,000 1.1  4,500,000 0.9 

 รวมกลุ่มนายฤทธิรงค ์บญุมีโชติ 63,437,300 15.5 63,437,300 12.7 

3 นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ 15,500,000 3.8 15,500,000 3.1 

4 นางสาวรุง่ทวิา บุญมโีชต ิ  9,375,000  2.3  9,375,000  1.9 

5 ดช.กานตพงศ ์เป่ียมพงศส์ขุ 7,500,000 1.8 7,500,000 1.5 

6 นายชนิโชต ิบุญมโีชต ิ  5,625,000  1.4  5,625,000  1.1 

7 นายโชตวิฒัน์ บุญมโีชต ิ  5,000,000  1.2  5,000,000  1.0 

8 นายธนโชต ิบุญมโีชต ิ  4,125,000  1.0  4,125,000  0.8 

9 นายบุญปวณี บุญมโีชต ิ  4,125,000 1.0  4,125,000 0.8 

10 นางสาวปาลติา บุญมโีชต ิ  2,500,000  0.6  2,500,000  0.5 
11 นางสาวมทันา เมฆาอภริกัษ์ 2,500,000 0.6 2,500,000 0.5 

12 นางเกศนีิ วงศว์โรทยั 2,500,000 0.6 2,500,000 0.5 

13 นางสมใจ สรรคห์าสขุ  2,437,500 0.6  2,437,500 0.5 

14 นางสาวอรวรรณ ศริวิราสนัติ ์ 2,000,000 0.5 2,000,000 0.4 
15 นางสาวจุฬพีร สขุลอย  1,875,000 0.5  1,875,000 0.4 
16 นางสาวสภุสัสร สุนธนนท ์ 1,250,000 0.3 1,250,000 0.3 

17 นายณฐัวฒัน์ สนุธนนท ์ 1,250,000 0.3 1,250,000 0.3 

18 นายธนวฒัน์ สนุธนนท ์ 1,250,000 0.3 1,250,000 0.3 

19 นายพรีะศกัดิ ์บุญมโีชต ิ  1,250,000  0.3 1,250,000 0.3 

20 นายเชษฐช์ยัพชั ดลิกชวนิศ 500,000 0.1 500,000 0.1 

21 นายมณฑล ดลิกชวนิศ 500,000 0.1 500,000 0.1 

22 นางสาวกรฉม ดลิกชวนิศ 500,000 0.1 500,000 0.1 

23 นายจาํรสั พึง่แพง  450,000  0.1  450,000  0.1 
24 นายกติต ิพึง่แพง  250,000  0.0  250,000 0.0 

25 นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ 25 0.0 25 0.0 

26 นายไกรสร จนัศริ ิ 25 0.0 25 0.0 

27 นายเชง นิรุตตนิานนท ์ 25 0.0 25 0.0 

28 นายนคร นิรุตตนิานนท ์ 25 0.0 25 0.0 

29 นายชาน ฮอนกติ 25 0.0 25 0.0 

30 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ TU - - 2,500,000 0.5 

31 ประชาชนทัว่ไป - - 106,800,000 21.4 

รวมทัง้หมด 410,000,000 100.0 500,000,000 100.0 
หมายเหตุ: 1 TU ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จะทาํการเสนอขายหุน้สามญัทีต่นถอือยูใ่นบรษิทัฯ จาํนวนไมเ่กนิ 19,300,000 หุน้ ไปพรอ้มกบัการ

เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนของบรษิทัฯ จาํนวนไมเ่กนิ 90,000,000 หุน้ ในครัง้นี้ดว้ย ซึง่ทาํใหหุ้น้สามญัของบรษิทัฯ ทีจ่ะ

เสนอขายต่อประชาชนในครัง้นี้มจีาํนวนไมเ่กนิ 109,300,000 หุน้ 

 2 ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรกของ TU ตามทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 โดยนบัรวมการถอืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งและผูท้ีอ่ยูภ่ายใต้

ผูม้อํีานาจควบคุมเดยีวกนั รวมเป็นกลุ่มเดยีวกนัประกอบดว้ย 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ TU จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 764,431,048 16.0 

2. นายธรีพงศ ์จนัศริ*ิ 513,065,212 10.8 

3. MITSUBISHI CORPORATION 347,745,120 7.3 

4. นายเชง นิรุตตนิานนท*์ 265,174,116 5.6 

5. นายไกรสร จนัศริ*ิ 231,134,720 4.8 

6. สาํนกังานประกนัสงัคม 216,707,008 4.5 

7. STATE STREET EUROPE LIMITED 139,754,216 2.9 

8. นายดสิพล จนัศริ ิ 123,409,308 2.6 

9. บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)** 116,682,800 2.4 

10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 98,521,038 2.1 

รวมทัง้หมด 2,816,624,586 59.0 

 

หมายเหตุ: * รวมการถอืหุน้ของคูส่มรส 

 ** จาํนวนหุน้ซือ้คนืของ TU 
 3 นางนิตยา บุญมโีชต ิมคีวามสมัพนัธเ์ป็นคูส่มรสของนายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ

คณะกรรมการบริษทั:  

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 คณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการ  

2. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ กรรมการ 

3. นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการ  

4. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ กรรมการ 

5. นายชาน ช ูชง กรรมการ 

6. นายคณิต วลัยะเพช็ร ์ กรรมการ 

7. นางรชัดาภรณ์  ราชเทวนิทร ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. นางมรกต กุลธรรมโยธนิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

สรปุปัจจยัความเส่ียง: 

1. ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

1.1 ความเสี่ยงจากการที่รายได้หลักของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ํา

ภายในประเทศ  

1.2 ความเสีย่งจากความผนัผวนของวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติ ซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนวตัถุดบิของ

บรษิทัฯ  

1.3 ความเสีย่งจากการไมไ่ดร้บัชาํระคนืคา่สนิคา้จากลกูหนี้ 

1.4 ความเสีย่งจากสภาวะการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม 

1.5 ความเสีย่งจากการทีผ่ลติภณัฑอ์าหารสตัวข์องบรษิทัฯ จดัเป็นสนิคา้ควบคุม 



สว่นที ่1 ขอ้มลูสรุป (Executive Summary)    บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั )มหาชน(  
   

 

  
สว่นที ่1 หน้า 10 

 

1.6 ความเสีย่งจากการทีร่ายไดข้องบรษิทัฯ โดยส่วนใหญ่มาจากการจาํหน่ายภายใตแ้บรนดส์นิคา้กลุ่ม

หนึ่ง 

1.7 ความเสีย่งจากการสญูเสยีรายไดค้า่สทิธจิากการใชช้ือ่ทางการคา้ (Tradename) ตามสญัญาความ

รว่มมอืทางเทคนิคฯ 

1.8 ความเสีย่งจากความไมแ่น่นอนในการดาํเนินธุรกจิหรอืการเตบิโตของกจิการของบรษิทัยอ่ยใน

ต่างประเทศ 

1.9 ความเสีย่งจากการทีส่ทิธปิระโยชน์ทางภาษตีามบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) หมดอายลุง 

1.10 ความเสีย่งจากการมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีม่อีทิธพิลต่อการกาํหนดนโยบายการบรหิารงาน 

1.11 ความเสีย่งจากการพึง่พาผูบ้รหิารหลกัและพนกังานทีม่คีวามสามารถ 

2. ความเส่ียงเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์

2.1 ความเสีย่งจากการที่บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพื่อเขา้เป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2.2 ราคาหุน้สามญัของบรษิทัฯ อาจมคีวามผนัผวนซึง่ก่อใหเ้กดิผลขาดทุนอย่างมนีัยสาํคญัต่อผูล้งทุนที่

ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ในการเสนอขายหุน้ครัง้นี้ 

2.3 ความเสีย่งจากการทีผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ อาจมกีารขายหุน้ของบรษิทัฯ ในอนาคต ซึง่อาจส่งผล

กระทบในทางลบต่อราคาซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ  

2.4 ความเสีย่งของผูถ้อืหุน้สามญัทีอ่ยูน่อกประเทศไทยทีบ่รษิทัฯ อาจไมเ่สนอสทิธใินการจองซือ้ตราสาร

ในอนาคต 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.3 ปัจจยัความเสีย่ง) 

โครงสร้างรายได้ 

รายไดข้องบรษิทัฯ เกอืบทัง้หมดมาจากรายไดจ้ากการขาย หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 98 – 99 ของรายได้

รวมในปี 2561 – 2563 และในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2563 และ 2564 โดยรายได้จากการขายเกือบ

ทัง้หมดของบริษัทฯ คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 87 - 98 ของรายได้จากการขาย สําหรบัปี 2561 - 2563 และ

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 มาจากรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑอ์าหารสตัวน้ํ์า ซึ่ง

ไดแ้ก่ อาหารกุง้ และอาหารปลา (รวมอาหารกบและอาหารป)ู8 ทัง้นี้ ในช่วงปลายปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีารขยายธุรกจิ

ไปยงัธุรกจิการผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวบ์ก ซึง่ไดแ้ก่ อาหารเป็ด อาหารไก่ และอาหารสกุร เป็นตน้  

ทัง้นี้ โครงสรา้งรายไดส้าํหรบัปี 2561 – 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 

2564 แสดงไดด้งัตารางต่อไปนี้ 

  

 
8  อาหารสตัวน้ํ์าของบรษิัทฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัตามคุณลกัษณะของอาหาร คอื (1) กลุ่มอาหารกุ้ง (เมด็จม) (2) กลุ่ม

อาหารปลา  (รวมอาหารกบและอาหารป)ู (เมด็ลอย ยกเวน้อาหารปลาบางประเภท) ทัง้น้ี รายไดจ้ากการขายอาหารกบและอาหารปู

คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 3.8 – 8.2 ของรายได้จากการขายอาหารปลาในปี 2561 – 2563 และงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2564 
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รายการ 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายอาหารกุ้ง 

-  ในประเทศ 2,251.8 50.1 2,249.1   45.8 1,971.7  46.5  904.2 46.0 1,033.0 43.6 

-  ต่างประเทศ 288.7 6.4 181.0   3.7  128.8   3.0  50.9 2.6 110.2 4.7 

รวมรายได้จากการขาย

อาหารกุ้ง 

2,540.5 56.5 2,430.1  49.5  2,100.4   49.5  955.2 48.6 1,143.3 48.9 

รายได้จากการขายอาหารปลา1 

-  ในประเทศ 1,760.9 39.2 2,117.4   43.2  1,647.9   38.8  759.8 38.7 833.4 35.2 

-  ต่างประเทศ 1.2 0.0 0.1   0.0  0.3   0.0  0.3 0.0 50.1 2.1 

รวมรายได้จากการขาย

อาหารปลา 

1,762.1 39.2 2,117.5 43.2  1,648.1 38.8  760.1 38.7 883.6 37.3 

รายได้จากการขายอาหารสตัวบ์ก 

-  ในประเทศ 3.4 0.1 201.9   4.1  315.7   7.4  171.6 8.7 219.7 9.3 

รวมรายได้จากการขาย

อาหารสตัวบ์ก 

3.4 0.1 201.9 4.1  315.7 7.4  171.6 8.7 219.7 9.3 

รายไดจ้ากการขายอื่น2 104.4 2.3 99.7 2.1  119.5   2.9  48.2 2.5 90.9 3.8 

รวมรายได้จากการขาย 4,410.4 98.2 4,849.2 98.8 4,183.8 98.6 1,935.0 98.5 2,337.5 98.6 

รายไดอ้ื่น3 82.3 1.8 57.6 1.2 60.7 1.4 29.6 1.5 32.7 1.4 

รวมรายได้ทัง้หมด 4,492.7 100.0 4,906.8 100.0 4,244.5 100.0 1,964.6 100.0 2,370.2 100.0 

หมายเหตุ: 1 รวมรายไดจ้ากการขายอาหารกบและอาหารปู ซึง่คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 3.8 – 8.2 ของรายไดจ้ากการขายอาหารปลาในปี 

2561 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 2564 
 2 รายไดจ้ากการขายอื่น ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายวตัถุดบิในการผลติใหแ้ก่ลกูคา้ รายไดจ้ากการขายกุง้และปลาจาก

ฟารม์วจิยัเพาะพนัธุส์ตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ และรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑป์ลากะพงจากการทดลองตลาด เป็นหลกั 

 3 รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการให้บรกิารทางเทคนิคและการอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้า รายได้จากการขาย

ผลติภณัฑพ์ลอยได ้รายไดจ้ากการบรกิารงานขายและการตลาดใหแ้ก่ TUH รายไดค้่าขนส่ง หน้ีสญูไดร้บัคนื รายไดบ้ตัร

ภาษ ีและรายไดด้อกเบีย้ เป็นตน้ 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี  (2561 – 2563) และงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

ในระหว่างปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัโครงสรา้งกลุ่มโดยการจําหน่ายเงนิลงทุนในการร่วมคา้ทีม่เีพยีงแห่ง

เดยีวของบรษิทัฯ คอื บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจํากดั (TMAC) ใหแ้ก่บรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (TU) ซึ่งเป็นผู้

ถอืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2561 เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2561 และบรษิทัฯ 

ไดเ้ขา้ทําสญัญาจําหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC กบั TU (สญัญาซื้อขายเงนิลงทุนฯ) เมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2561 ซึ่งเป็น

ผลให้นับแต่วนัเขา้ทําสญัญาซื้อขายเงนิลงทุนฯ ดงักล่าว บรษิทัฯ ไม่มเีงนิลงทุนในการร่วมคา้อื่นใด (โปรดพจิารณา

รายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ) 

ต่อมา ในเดอืนสงิหาคม 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่มกีารลงทุนในบรษิทั พที ีไทยยูเนี่ยน คารสิมา เลสทาร ีจํากดั 

(TUKL) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ในประเทศอนิโดนีเซยี คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 65.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้

ของ TUKL ส่งผลให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 1 แห่งดงักล่าว ดงันัน้ สาํหรบัการ

จดัทํางบการเงนิสาํหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นตน้ไป บรษิทัฯ จดัทํางบการเงินรวม โดยไม่มกีาร

บันทึกรายการเงินลงทุนในการร่วมค้าอีกต่อไป (โปรดพจิารณารายละเอียดเพิม่เติมในส่วนที ่2.2.1 นโยบายและ

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ และสว่นที ่2.2.8 ขอ้มลูสาํคญัอืน่) 
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นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2564 บริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) (กลุ่ม AMG) ได้

ร่วมกนัจดทะเบยีนจดัตัง้ AMG-Thai Union Feedmill (Private) Limited (AMG-TFM) ในประเทศปากีสถาน และเขา้

ลงทุนใน AMG-TFM ในสดัส่วนร้อยละ 51.0 และร้อยละ 49.0 ตามลําดบั ทัง้นี้ ขอ้มูลทางการเงนิตามงบการเงนิรวม

ของบรษิัทฯ สําหรบัปี 2561 - 2563 และข้อมูลทางการเงนิสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 ได้

สะทอ้นขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวขา้งตน้แลว้ และผูล้งทุนสามารถวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานในอดตี และทํา

การวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ โดยอา้งองิจากขอ้มลูทางการเงนิตามงบการเงินรวมของ

บริษทัฯ และรายงานการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรบัปี ตามทีป่รากฏอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข 5 ของเอกสารฉบบันี้

ตามลาํดบั และผูล้งทุนควรอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

รายการ หน่วย 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี / สาํหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ณ วนัท่ี / สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2564 

สินทรพัยร์วม ลา้นบาท 2,255.4 2,240.1 2,498.5              2,823.1 

หน้ีสินรวม ลา้นบาท 1,010.3 1,086.4 1,015.8 1,332.5 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ลา้นบาท 1,245.1 1,153.7 1,482.7 1,490.6 

รายได้รวม ลา้นบาท 4,492.7 4,906.8 4,244.5 2,370.2 

ต้นทุนขาย ลา้นบาท (3,797.1) (3,962.1) (3,489.5) (2,099.8) 

กาํไรขัน้ต้น ลา้นบาท 613.3 887.2 694.3 237.6 

อตัรากาํไรขัน้ต้น รอ้ยละ 13.9 18.3 16.6 10.2 

กาํไรสทุธิ ลา้นบาท 406.6 839.8 410.4 100.4 

อตัรากาํไรสทุธิ รอ้ยละ 9.0 17.1 9.7 4.2 

กาํไรสทุธิจากผลการดาํเนินงานปกติ

ของบริษทัฯ 

ลา้นบาท 413.3 623.9 405.4 

80.4 

อตัรากาํไรสทุธิจากผลการ

ดาํเนินงานปกติของบริษทัฯ  

รอ้ยละ 9.2 12.7 9.6 3.4 

กาํไรสทุธิต่อหุ้น1 บาท 1.1 2.1 1.0 0.3 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  รอ้ยละ 27.9 74.2 34.5 15.55 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจากผล

การดาํเนินงานปกติของบริษทัฯ8

9  

รอ้ยละ 28.1 52.0 30.8 10.65 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม รอ้ยละ 17.9 37.4 17.3 7.1 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยจ์าก

ผลการดาํเนินงานปกติของบริษทัฯ9

10 

รอ้ยละ 18.2 27.8 17.1 6.05 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
เท่า 

0.4 0.4 0.2 0.3 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.8 0.9 0.7 0.9 

หมายเหตุ:  1  ปรบัปรุงมลูค่าทีต่ราไวต้่อหุน้ของบรษิทัฯ จาก 10.0 บาท เป็น 2.0 บาท ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2562 ซึง่

ไดม้มีตเิปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวต้่อหุน้ของบรษิทัฯ จาก 10.0 บาท เป็น 2.0 บาท 

 
9  ผลการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ (โดยไมร่วมผลกระทบจากกําไรและขาดทุนทีไ่ม่ใช่การดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ)/สว่นของผูถ้อื

หุน้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ โดยไมร่วมผลกระทบจากกําไรและขาดทุนทีไ่มใ่ช่การ

ดาํเนินงานปกต ิสว่นที ่2.4.16 การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ)  
10  ผลการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ (โดยไมร่วมผลกระทบจากกําไรและขาดทุนทีไ่มใ่ช่การดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ)/สนิทรพัยร์วม 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ โดยไม่รวมผลกระทบจากกําไรและขาดทุนทีไ่ม่ใช่การ

ดาํเนินงานปกต ิสว่นที ่2.4.16 การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ) 
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ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยไม่รวมผลกระทบจากกาํไรและขาดทุนท่ีไม่ใช่การดาํเนินงานปกติ 

ในชว่งปี 2561 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มกีาํไรและขาดทุน

ทีไ่มใ่ชก่ารดาํเนินงานปกต ิคอื  

(1)  ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (TMAC) จาํนวน 116.9 ลา้นบาท ในปี 2561  

(2)  เครดติภาษจีากผลขาดทุนในการจาํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC จาํนวน 108.9 ลา้นบาท ในปี 2561  

(3) เครดติภาษจีากการไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดจ้าก BOI เพิม่เตมิ จาํนวน 17.1 ลา้นบาท ในงวด ห ก

เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 

(4)  กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิจํานวน 5.8 ลา้นบาท 0.7 ลา้นบาท และ 7.0 ลา้นบาท ในปี 

2561 2562 และ 2563 ตามลําดบั และจํานวน 4.8 ล้านบาท และ 1.5 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิ้นสุด

วนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 ตามลาํดบั 

(5)  กําไร (ขาดทุน) อื่นๆ ซึง่โดยหลกัคอื กําไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายทีด่นิทีไ่ม่ใช่สนิทรพัยห์ลกัในการ

ดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) (ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้)  เท่ากบั (5.8) ล้านบาท 269.0 

ลา้นบาท11 และ (2.5) ลา้นบาท ในปี 2561 2562 และ 2563 ตามลําดบั และจาํนวน (1.6) ลา้นบาท และ 

1.4 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 ตามลาํดบั 

(6)  กําไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานสุทธจิากภาษีเงนิได้ จํานวน 

11.1 ลา้นบาท ในปี 2562  

(7)  กําไร (ขาดทุน) จากผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ จํานวน (4.0) ล้านบาท 

(15.5) ลา้นบาท และ (10.7) ลา้นบาท ในปี 2561 2562 และ 2563 ตามลาํดบั และจาํนวน 3.1  ลา้นบาท 

และ 13.8 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 ตามลาํดบั  

ทัง้นี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลประกอบการจากการดําเนินงานตามปกติของ 

บรษิทัฯ การวเิคราะห์ผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ จะเป็นการวเิคราะห์ผลการดําเนินงานของ

บรษิทัฯ โดยไมร่วมผลกระทบจากกาํไรและขาดทุนทีไ่มใ่ชก่ารดาํเนินงานปกตดิงักล่าวขา้งตน้  

รายการ หน่วย 

สาํหรบัปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

ผลการดาํเนินงานตามงบการเงิน       

กําไรจากการดาํเนินงาน  ลา้นบาท 327.4 915.5 454.9 217.5 90.2 

กําไรสทุธ ิ ลา้นบาท 406.6 839.8 410.4 202.0 100.4 

กําไรเบด็เสรจ็รวม  ลา้นบาท 402.5 835.4 399.7 199.0 114.2 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน  รอ้ยละ 7.3 18.7 10.7 11.1 3.8 

อตัรากําไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) รอ้ยละ 9.0 17.1 9.7 10.3 4.2 

อตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม (รอ้ยละ) รอ้ยละ 9.0 17.0 9.4 10.1 4.8 

 
11  กําไรจากการจาํหน่ายทีด่นิทีไ่มใ่ช่สนิทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) เท่ากบั 269.0 ลา้นบาท ทัง้น้ี มลูคา่ที่

ใชใ้นการปรบัปรุงก่อนคา่ใชจ่้ายภาษ ีและหลงัคา่ใชจ่้ายภาษ ีเท่ากบั 269.0ลา้นบาท และ 215.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทัง้น้ี ผลกระทบ

ของรายการดงักลา่วต่อกําไรจากการดาํเนินงาน คาํนวณโดยใชม้ลูคา่ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ในขณะทีผ่ลกระทบของรายการ

ดงักล่าวต่อกําไรสทุธแิละกําไรเบด็เสรจ็รวม คาํนวณโดยใชม้ลูคา่หลงัคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได ้
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รายการ หน่วย 

สาํหรบัปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

กาํไรและขาดทุนท่ีไม่ใช่การ

ดาํเนินงานปกติ 

 
   

  

บวกกลบั: ขาดทุนจากการจาํหน่าย

เงนิลงทุนในการรว่มคา้  

ลา้นบาท 116.9 - - - - 

หกั: เครดติภาษจีากผลขาดทุนในการ

จาํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC 

(ปรบัปรุงกําไรสทุธแิละกําไรเบด็เสรจ็

รวมเท่านัน้) 

ลา้นบาท (108.9)1 - - - - 

หกั: เครดติภาษจีากการไดร้บัสทิธิ

ยกเวน้ภาษเีงนิไดจ้าก BOI เพิม่เตมิ 

ลา้นบาท - - - - (17.1) 

บวกกลบั (หกั): ขาดทุน (กําไร) จาก

อตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ

ลา้นบาท (5.8) (0.7) (7.0) (4.8) (1.5) 

บวกกลบั (หกั): ขาดทุน (กําไร) อื่นๆ 

ซึง่โดยหลกัคอื กําไร (ขาดทุน) จาก

การจาํหน่ายทีด่นิทีไ่มใ่ช่สนิทรพัยห์ลกั

ในการดาํเนินงาน (Non-core 

Operating Asset) (ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษี

เงนิได)้ 

ลา้นบาท 5.8 (269.0)2,3 2.5 1.6 (1.4) 

หกั: กําไรจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสทุธจิาก

ภาษเีงนิได ้ (ปรบัปรุงกําไรเบด็เสรจ็

รวม เท่านัน้) 

ลา้นบาท - (11.1) - - - 

บวกกลบั (หกั): ขาดทุน (กําไร) จาก

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการ

แปลงคา่งบการเงนิ (ปรบัปรุงกําไร

เบด็เสรจ็รวม เท่านัน้) 

ลา้นบาท 4.0 15.5 10.7 3.1 (13.8) 

รวมผลกระทบต่อกาํไรจากการ

ดาํเนินงาน 

ล้านบาท 116.9 (269.7) (4.5) (3.2) (2.9) 

รวมผลกระทบต่อกาํไรสทุธิ ล้านบาท 6.7 (215.9) (5.0) (3.2) (20.0) 

รวมผลกระทบต่อกาํไรเบด็เสรจ็

รวม 

ล้านบาท 10.8 (211.5) 5.7 (0.1) (33.8) 

ผลการดาํเนินงาน โดยไม่รวม

ผลกระทบจากกาํไรและขาดทุนท่ี

ไม่ใช่การดาํเนินงานปกติ 

 

   

  

กําไรจากการดาํเนินงาน  ลา้นบาท 444.3 645.8 450.4 214.3 87.4 

กําไรสทุธ ิ ลา้นบาท 413.3 623.9 405.4 198.9 80.4 

กําไรเบด็เสรจ็รวม  ลา้นบาท 413.3 623.9 405.4 198.9 80.4 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน  รอ้ยละ 9.9 13.2 10.6 10.9 3.7 

อตัรากําไรสทุธ ิ รอ้ยละ 9.2 12.7 9.6 10.1 3.4 

อตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม รอ้ยละ 9.2 12.7 9.6 10.1 3.4 

หมายเหตุ:  ในการคํานวณผลกระทบต่อกําไรสุทธแิละผลกระทบต่อกําไรเบด็เสรจ็รวม บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาผลกระทบทางภาษีของรายการปรบัปรุง

ขา้งตน้ ทัง้นี้ พบวา่ รายการกําไรจากการจาํหน่ายทีด่นิทีไ่มใ่ช่สนิทรพัยห์ลกัในการดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) เป็นรายการ

ทีม่ผีลกระทบทางภาษอีย่างมสีาระสาํคญั ในขณะทีร่ายการปรบัปรุงอื่นโดยสว่นใหญ่เป็นรายการทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีงนิไดน้ิติ
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บุคคลตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) บรษิัทฯ จงึได้ปรบัปรุงผลกระทบทางภาษีสําหรบัรายการกําไรจากการจําหน่ายที่ดนิที่ไม่ใช่

สนิทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) เพยีงรายการเดยีว  
 1 เครดติภาษีจากผลขาดทุนในการจําหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC คํานวณจากผลต่างของมลูค่าเงนิลงทุนใน TMAC ของบรษิทัฯ ตามราคา

ทุนกบัมูลค่าซื้อขาย TMAC คูณดว้ยอตัราภาษีของบรษิทัฯ ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 20 (มูลค่าเงนิลงทุนใน TMAC ของบรษิทัฯ ตามราคาทุน 

เท่ากบั 576.3 ลา้นบาท และมลูคา่ซือ้ขาย TMAC เท่ากบั 31.6 ลา้นบาท)  

 2 กําไรจากการจําหน่ายทีด่นิทีไ่มใ่ช่สนิทรพัยห์ลกัในการดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) เท่ากบั 269.0 ลา้นบาท ทัง้นี้ มลูคา่ทีใ่ช้

ในการปรบัปรุง ก่อนค่าใชจ่้ายภาษ ีและหลงัค่าใชจ่้ายภาษ ีเท่ากบั 269.0ลา้นบาท และ 215.2 ลา้นบาท ตามลําดบั ทัง้นี้ ผลกระทบของ

รายการดงักล่าวต่อกําไรจากการดําเนินงาน คํานวณโดยใชมู้ลค่าก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้ในขณะทีผ่ลกระทบของรายการดงักล่าวต่อ

กําไรสทุธแิละกําไรเบด็เสรจ็รวม คาํนวณโดยใชม้ลูคา่หลงัคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได ้

 3 รายการหลกั คอื กําไรจากการจาํหน่ายทีด่นิทีไ่มใ่ช่สนิทรพัยห์ลกัในการดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) (ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิ

ได)้ จาํนวน 287.8 ลา้นบาท สทุธดิว้ยคา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนขายทีด่นิจาํนวน 17.8 ลา้นบาท สทุธเิท่ากบั 271.0 ลา้นบาท  

 4 ปรบัปรุงกําไรสทุธแิละกําไรเบด็เสรจ็รวมเท่านัน้ 

 5 ปรบัปรุงกําไรเบด็เสรจ็รวม เท่านัน้ 

 

  คาํอธิบายเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน: 

ด้วยความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีความสมํ่าเสมอ มีประสิทธิผลต่ออัตราการ

เจรญิเตบิโตของสตัว์น้ํา รวมถงึสามารถผลติผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลายและครอบคลุมสําหรบัการเพาะเลี้ยงตลอดวงจร

ชีวติของสตัว์น้ําในราคาที่แข่งขนัได้ เป็นผลให้ผลิตภณัฑ์และแบรนด์สนิค้าของบรษิัทฯ ได้รบัความเชื่อมัน่ในด้าน

คุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ในวงกวา้งมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2560 – 2562 (3 ปี

ก่อนปี 2563 ซึ่งประเทศไทยประสบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19)) บรษิทัฯ 

มปีรมิาณการขายทีเ่ตบิโตขึน้จาก 143,345 ตนั ในปี 2560 เป็น 167,446 ตนั ในปี 2562 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโต

รอ้ยละ 8.1 สอดคลอ้งกบัการเตบิโตของรายไดร้วมซึ่งเตบิโตขึน้จาก 4,341.7 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 4,906.8 ลา้น

บาท ในปี 2562 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 6.3 ต่อปี  

สําหรบัปี 2563 ประเทศไทยได้ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการบริโภคสตัว์น้ํา อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา รวมถึง

อุตสาหกรรมอาหารสตัวน้ํ์าโดยรวมของประเทศ ทัง้นี้ อา้งองิจากรายงานการวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม (IMR) ปรมิาณการ

ขายอาหารกุง้และปรมิาณการขายอาหารปลากะพงของประเทศลดลงประมาณรอ้ยละ 2.8 และรอ้ยละ 25.0 เมื่อเทยีบ

กบัปีก่อนหน้า ตามลําดบั โดยปรมิาณคาํสัง่ซื้อของบรษิทัฯ ลดลงจาก 167,446 ตนั ในปี 2562 เป็น 163,355 ตนั ในปี 

2563 หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงเพยีงรอ้ยละ 2.4 ประกอบกบับรษิทัฯ มกีารลดราคาอาหารสตัวเ์พือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกร

ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการขอความร่วมมอืของหน่วยงานรฐัในช่วงปี 

2563 และการลดลงของสดัส่วนรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ที่มรีาคาจําหน่ายต่อหน่วยสูง ส่งผลให้รายได้รวมของ

บรษิทัฯ ลดลงจาก 4,906.8 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 4,244.5 ลา้นบาท ในปี 2563 คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 13.5  

ทัง้นี้ สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มปีรมิาณการขายทีเ่ตบิโตขึน้จาก 76,089 

ตนั ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 90,770 ตนั ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 หรอื

คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 19.3 โดยหลกัมาจากปรมิาณการขายอาหารกุง้ในประเทศและต่างประเทศ อาหารปลา

ในประเทศและต่างประเทศ และอาหารสตัวบ์กทีเ่พิม่ขึน้ โดยปรมิาณการขายอาหารกุง้เพิม่ขึน้ เนื่องจากบรษิทัฯ ไดม้ี

การออกแบรนดส์นิคา้กลุ่ม Fighting Brand เพื่อมุ่งเน้นการทาํการตลาดกบักลุ่มลูกคา้ทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ ปรมิาณ

การขายอาหารปลาในประเทศเพิม่ขึน้เนื่องจากบรษิทัฯ ไดม้กีารมุง่เน้นการทาํตลาดปลาอื่นๆ เพิม่มากขึน้ในชว่งเวลาที่

ปรมิาณความต้องการบรโิภคปลากะพงลดลง และปรมิาณการขายอาหารปลาในต่างประเทศเพิม่ขึน้ซึ่งเกอืบทัง้หมด

เป็นผลมาจากปรมิาณการขายอาหารปลาของ AMG-TFM ซึ่งได้เริม่ดําเนินการเชงิพาณิชย์ในการผลติและจําหน่าย

อาหารปลาในไตรมาส 2 ปี 2564 และปรมิาณการขายอาหารสตัวบ์กเพิม่ขึน้จากกลุ่มลูกคา้เดมิและการจดัหาลูกคา้ราย

ใหม่ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ดว้ยปัจจยัดงักล่าวเป็นผลใหร้ายไดร้วมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 1,964.6 ลา้นบาท ในงวด
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หกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 2,370.2 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 คดิเป็น

อตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.6 

ในปี 2561 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มกีาํไรเบด็เสรจ็รวม เท่ากบั 402.5 ลา้นบาท 835.4 ลา้นบาท และ 399.7 

ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม เท่ากบัรอ้ยละ 9.0 รอ้ยละ 17.0 และรอ้ยละ 9.4 ตามลําดบั และใน

งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวม เท่ากบั 199.0 บาท และ 114.2 

ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัรากาํไรเบด็เสรจ็รวม เท่ากบัรอ้ยละ 10.1 และรอ้ยละ 4.8 ตามลาํดบั 

โดยการเปลี่ยนแปลงของกําไรเบด็เสรจ็รวมในปี 2561 – 2563 และในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

2564 โดยหลกัเป็นไปตามการเปลีย่นแปลงของกําไรจากการดําเนินงาน โดยบรษิทัฯ มกีําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม และ

อตัรากําไรเบด็เสรจ็รวมเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญัในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามการเตบิโตของกําไรจากการดาํเนินงานของ

บรษิทัฯ โดยมสีาเหตุหลกัดงันี้ (1) การเพิม่ขึน้ของกําไรขัน้ตน้ จาํนวน 273.9 ลา้นบาท ตามการเตบิโตของรายไดจ้าก

การขายและการเพิม่ขึน้ของอตัรากําไรขัน้ตน้ ตามการลดลงของตน้ทุนวตัถุดบิ (2) กําไรจากการจําหน่ายทีด่นิทีไ่ม่ใช่

สนิทรพัยห์ลกัในการดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) (ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได)้ สุทธดิว้ยค่าธรรมเนียมจด

ทะเบยีนขายทีด่นิ12 เท่ากบั 271.0 ลา้นบาท และ (3) การลดลงของผลขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 

จํานวน 116.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดเพยีงครัง้เดียว (One-time Transaction) ในปี 2561 อย่างไรก็ดี การ

เพิม่ขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานดงักล่าวถูกหกัลบบางส่วนด้วย (1) การเพิม่ขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและ

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร จาํนวน 51.2 ลา้นบาท (2) การมคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้จาํนวน 69.3 ลา้นบาท ในขณะทีบ่รษิทัฯ 

มรีายไดภ้าษเีงนิได ้จํานวน 88.5 ลา้นบาท ในปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากเครดติภาษจีากผลขาดทุนในการจําหน่ายเงนิ

ลงทุนใน TMAC ในปีดงักล่าว จํานวน 108.9 ล้านบาท และ (3) ผลขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นสุทธเิพิม่ขึ้นจากปีก่อนหน้า

เลก็น้อย จาํนวน 0.3 ลา้นบาท ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวมเพิม่ขึน้จาก 402.5 ลา้น

บาท ในปี 2561 เป็น 835.4 ลา้นบาท ในปี 2562 หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 107.5 และมอีตัรากําไรเบด็เสรจ็

รวมทีเ่พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 9.0 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 17.0 ในปี 2562 

สาํหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวม และอตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยหลกัเป็น

ผลมาจากการลดลงของกําไรจากการดาํเนินงาน โดยมสีาเหตุหลกัดงันี้ (1) การลดลงของกําไรจากการจําหน่ายทีด่นิที่

ไม่ใช่สนิทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) (ก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได)้ สุทธดิว้ยค่าธรรมเนียม

จดทะเบยีนขายทีด่นิ เท่ากบั 271.0 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการทีเ่กดิเพยีงครัง้เดยีว (One-time Transaction) ในปี 2562 

และ (2) การลดลงของกําไรขัน้ตน้ จํานวน 192.9 ลา้นบาท ตามการลดลงของรายไดร้วมและอตัรากําไรขัน้ตน้ ซึง่โดย

หลกัมาจากการลดลงของราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยจาก (ก) การร่วมมอืกบัหน่วยงานรฐัในการปรบัลดราคาขายเพื่อ

ช่วยเหลอืเกษตรกร และ (ข) การลดลงของสดัส่วนการขายผลติภณัฑ์ทีม่รีาคาจําหน่ายต่อหน่วยสูง ซึ่งคอื อาหารกุ้ง

และอาหารปลากะพง ซึง่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การลดลงของกําไรจากการดําเนินงานดงักล่าวถูกชดเชยบางส่วนด้วยการลดลงของ

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ซึง่ลดลง 30.2 ลา้นบาท ในขณะทีข่าดทุนเบด็เสรจ็อืน่สทุธเิพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า จาํนวน 6.4 ลา้น

บาท ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวมลดลงจาก 835.4 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 399.7 

ลา้นบาท ในปี 2563 และมอีตัรากาํไรเบด็เสรจ็รวมทีล่ดลงจากรอ้ยละ 17.0 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 9.4 ในปี 2563 

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวม และอตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม 

ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของกําไรจากการดาํเนินงาน โดยมสีาเหตุหลกั

ดงันี้ การลดลงของกําไรขัน้ตน้จาํนวน 100.4 ลา้นบาท ตามการลดลงของอตัรากําไรขัน้ตน้ ตามการเพิม่ขึน้ของตน้ทุน

ขายเฉลี่ยต่อหน่วย ซึ่งเพิม่ขึ้นร้อยละ 8.0 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึ้นของราคาวตัถุดบิหลกัที่ใช้ในการผลติ 

 
12  คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนขายทีด่นิจาํนวน 17.8 ลา้นบาท 
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ไดแ้ก่ วตัถุดบิกากถัว่ วตัถุดบิปลาป่นและไก่ป่น และวตัถุดบิแป้ง เมือ่เทยีบงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า อยา่งไรกด็ ีการ

เพิม่ขึน้ดงักล่าวถูกหกัลบส่วนหนึ่งดว้ยความสามารถในการลดค่าใชจ้่ายในการผลติต่อหน่วยของบรษิทัฯ ซึง่ลดลงเมื่อ

เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิารรวม

จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าตอบแทนพนักงาน

ขายและคา่ขนส่งซึง่โดยหลกัเพิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขาย และคา่ใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ตามการ

เพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบรหิารอื่น โดยหลกัมาจากค่าปรบัที่ถูกเรยีกเก็บเนื่องจากความล่าช้าในการดําเนินการ

นําเข้าเครื่องจกัรของ TUKL ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็น

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพยีงครัง้เดยีว (One-time Expense) อย่างไรก็ด ีการลดลงดงักล่าวถูกชดเชยบางส่วนด้วยการมี

รายได้ภาษีเงนิได้ สุทธจิํานวน 14.5 ล้านบาท 12

13 ในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 ในขณะที่บรษิทัฯ มี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ จํานวน 12.4 ล้านบาท ในงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า และบรษิทัฯ ยงัมกีําไรเบด็เสรจ็อื่น คอื 

กําไรอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ จํานวน 13.8 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 

2564 ในขณะทีบ่รษิทัฯ มขีาดทุนอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ จํานวน 3.1 ล้านบาท ในงวดเดยีวกนั

ของปีก่อนหน้า ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งต้นส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวมลดลงจาก 199.2 ล้านบาท ในงวดหก

เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 114.2 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 หรอืคดิเป็น

อตัราการลดลงรอ้ยละ 42.6  

ทัง้นี้ หากพจิารณาผลการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ (โดยไม่รวมผลกระทบจากกําไรและขาดทุนทีไ่ม่ใช่การ

ดําเนินงานปกติของบรษิัทฯ) พบว่า บรษิัทฯ มกีําไรเบ็ดเสร็จรวมจากการดําเนินงานปกติ เท่ากบั 413.3 ล้านบาท 

623.9 ลา้นบาท และ 405.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรเบด็เสรจ็รวมจากการดําเนินงานปกต ิเท่ากบัรอ้ยละ 9.2 

รอ้ยละ 12.7 และรอ้ยละ 9.6 ในปี 2561 2562 และ 2563 ตามลําดบั และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 

และ 2564 บรษิทัฯ มกีาํไรเบด็เสรจ็รวมจากการดาํเนินงานปกต ิเท่ากบั 198.9 ลา้นบาท และ 80.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

คดิเป็นอตัรากําไรเบ็ดเสร็จรวมจากการดําเนินงานปกติ เท่ากบัร้อยละ 10.1 และร้อยละ 3.4 ในช่วงเวลาดงักล่าว 

ตามลาํดบั  

โดยการเตบิโตของกําไรเบด็เสรจ็รวมจากการดาํเนินงานปกต ิในปี 2562 เมื่อเทยีบกบัในปี 2561 สอดคลอ้ง

กบัการเตบิโตของกําไรขัน้ตน้ ซึง่เพิม่ขึน้อยา่งมนีัยสาํคญัตามการเตบิโตของรายได ้และอตัรากาํไรขัน้ตน้ตามการลดลง

ของราคาวตัถุดบิหลกั ซึ่งถูกหกัลบบางส่วนจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ทัง้นี้ 

ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ลดลงเลก็น้อย ในขณะทีค่่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึน้ตามกําไรจากการดาํเนินงาน ดว้ย

ปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้บรษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวมจากการดําเนินงานปกต ิเพิม่ขึน้จาก 413.3 ล้านบาท ในปี 2561 

เป็นเท่ากบั 623.9 ลา้นบาท ในปี 2562 นอกจากนี้ อตัรากําไรเบด็เสรจ็รวมจากการดาํเนินงานปกต ิเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 

9.2 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 12.7 ในปี 2562 

การลดลงของกาํไรเบด็เสรจ็รวมจากการดาํเนินงานปกต ิในปี 2563 เมือ่เทยีบกบัในปี 2562 สอดคลอ้งกบัการ

ลดลงของกําไรขัน้ต้นซึ่งลดลงอย่างมนีัยสําคญัตามการลดลงของรายไดแ้ละอตัรากําไรขัน้ต้นจากการลดลงของราคา

ขายสนิคา้เฉลีย่ต่อหน่วยตามการลดลงของสดัสว่นรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑท์ีม่รีาคาจาํหน่ายต่อหน่วยสงู ประกอบ

กบัการลดราคาอาหารสตัวต์ามการขอความรว่มมอืของหน่วยงานรฐัในชว่งปี 2563 ดงักล่าวขา้งตน้ ในขณะทีค่่าใชจ้่าย

ในการขายและบรหิารลดลงเลก็น้อย นอกจากนี้ ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ลดลงตามกําไรจากการ

ดาํเนินงาน ดว้ยปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวมจากการดาํเนินงานปกต ิลดลงจาก 623.9 ลา้นบาท 

 
13  บรษิทัฯ ไดร้บัเครดติภาษจีากการไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดจ้าก BOI เพิม่เตมิ จาํนวน 17.1 ลา้นบาท ในขณะทีร่ายไดจ้ากการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ เป็นรายไดท้ีไ่ดร้บัสทิธพิเิศษจากการสนบัสนุนการลงทุน (BOI) 
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ในปี 2562 เป็นเท่ากบั 405.4 ลา้นบาท ในปี 2563 นอกจากนี้ หากพจิารณาอตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม ลดลงจากรอ้ยละ 

12.7 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 9.6 ในปี 2563 

การลดลงของกําไรเบด็เสรจ็รวมจากการดําเนินงานปกตสิําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 

เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า เป็นไปตามการลดลงของกําไรขัน้ตน้ ตามการลดลงของอตัรากําไรขัน้ตน้จาก

การเพิม่ขึน้ของราคาวตัถุดบิหลกั ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร รวมถงึ

บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผล

ใหบ้รษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวม ลดลงจาก 198.9 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 80.4 

ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 โดยมอีตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม ลดลงจากรอ้ยละ 10.1 ในงวด

หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็นรอ้ยละ 3.4 ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที่ 30 มถุินายน 2564 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 

2,255.4 ลา้นบาท 2,240.1 ลา้นบาท 2,498.5 ลา้นบาท และ 2,823.1 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ย

ละ 0.7 เพิม่ขึ้นร้อยละ 11.5 และเพิม่ขึ้นร้อยละ 13.0 ตามลําดบั โดยสนิทรพัย์หลกัของบรษิัทฯ ประกอบด้วย ที่ดนิ 

อาคารและอุปกรณ์ ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น และสนิคา้คงเหลอื เป็นตน้ ในปี 2562 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ ลดลง

เลก็น้อย โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน จากการจําหน่ายทีด่นิทีไ่ม่ใช่สนิทรพัย์

หลกัในการดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากการลงทุนเพิม่เตมิในทีด่นิ อาคาร และ

อุปกรณ์ (สุทธ)ิ จากการซื้อทีด่นิของ TUKL และการเขา้ซื้ออุปกรณ์โรงงาน และในปี 2563 สนิทรพัย์รวมของบรษิทัฯ 

เพิม่ขึน้ เป็นผลมาจาก (1) การเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ จาก (ก) การลงทุนเพิม่เตมิในการก่อสรา้งอาคาร

โรงงานของ TUKL (ข) การขยายสายการผลติกาํลงัอาหารปลา และ (ค) การลงทุนเพิม่เตมิในอาคารและเครือ่งจกัร เพื่อ

ขยายกําลงัการผลติไอน้ํา และ (2) การเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอืจากการเพิม่ขึน้ของสนิคา้สาํเรจ็รปูเนื่องจากบรษิทัฯ มี

การทดลองตลาดในธุรกจิผลติภณัฑป์ลากะพงและมกีารรบัซือ้ผลผลติปลากะพงจากเกษตรกรเพือ่นํามาแปรรปูเพือ่ช่วย

ขยายตลาดปลากะพงและสนบัสนุนการขายของลกูคา้เกษตรกรของบรษิทัฯ14 และการเพิม่ขึน้ของวตัถุดบิจากการสัง่ซื้อ

วตัถุดบิในช่วงทีร่าคาปรบัตวัลดลงในช่วงปลายปี 2563 และในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 สนิทรพัย์

ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของ (1) ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นสุทธ ิโดยหลกัเป็นผลมาจาก

การเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้ตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขาย 2564 และ (2) การเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และ

อุปกรณ์ (สุทธ)ิ โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของมูลค่าอาคารระหว่างก่อสรา้งและเครื่องจกัรระหว่างตดิตัง้ของ 

TUKL รวมจํานวน 277.8 ล้านบาท ในขณะที่เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงจากการลงทุนค่าอาคารและ

อุปกรณ์ของ TUKL และการจ่ายเงนิปันผล เป็นหลกั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 

1,010.3 ล้านบาท 1,086.4 ล้านบาท 1,015.8 ล้านบาท และ 1,332.5 ล้านบาท ตามลําดบั โดยหนี้สนิส่วนใหญ่ของ

บรษิทัฯ ประกอบดว้ย เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ทัง้นี้ การเพิม่ขึน้ของหนี้สนิรวมในปี 2562 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น จํานวน 31.9 

ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายและเจา้หนี้อื่นตามการเพิม่ขึน้ของโบนัสพนักงานคา้ง

จ่าย และการเพิม่ขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างเพิม่ขึน้สอดคล้องกบัการลงทุนเพิม่เติมในอาคาร 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงานของบรษิทัฯ และ TUKL และการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

สุทธจิํานวน 23.5 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการเบกิใช้เงนิกู้ยมืเพื่อใช้ลงทุนในเครื่องจกัรเพื่อขยายธุรกจิ และ

ลงทุนเพิม่เตมิในเครื่องจกัรของ TUKL  และการลดลงของหนี้สนิรวมในปี 2563 โดยหลกัมาจากการจ่ายชาํระคนืเงนิ

 
14  ในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิทัฯ ไดยุ้ตกิารเขา้ทดลองตลาดในธุรกจิจาํหน่ายผลติภณัฑป์ลากะพงแลว้ เพือ่ลดโอกาสเกดิการทบัซอ้นทางธุรกจิ

ระหวา่งบรษิทัฯ และ TU  
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กูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จํานวน 129.5 ลา้นบาท ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนดว้ยการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และ

เจา้หนี้อื่น จาํนวน 49.5 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นผลมาจากบรษิทัฯ มกีารสัง่ซื้อวตัถุดบิในช่วงทีร่าคาปรบัตวัลดลงในช่วง

ปลายปี 2563 เพื่อบรหิารจดัการตน้ทุนวตัถุดบิของบรษิทัฯ และการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิอื่นจากการมภีาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 

จาํนวน 12.0 ลา้นบาท  

ทัง้นี้ หนี้สนิรวมเพิม่ขึน้ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จํานวน 127.6 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของมูลค่าการสัง่ซื้อวตัถุดบิในช่วง

ปลายงวดและการเพิม่ขึน้ของราคาวตัถุดบิ ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้ของ AMG-TFM ซึง่เริม่ดาํเนินการ

เชงิพาณิชย์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 และการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธิ

จาํนวน 194.8 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการกูย้มืเงนิระยะยาวของ TUKL จาํนวน 99.5 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิลงทุน

ในอาคารและเครื่องจกัร รวมถงึเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนินธุรกจิในอนิโดนีเซยี และการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมื

ระยะสัน้เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนประกอบกบับรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันผล จาํนวน 123.0 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืน

สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ จํานวน 

1,245.1 ล้านบาท 1,153.7 ล้านบาท 1,482.7 ล้านบาท และ 1,490.6 ล้านบาท ตามลําดบั โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ลดลง โดยหลกัมาจากบรษิทัฯ ไดม้กีารประกาศจ่ายเงนิปันผล จํานวนรวม 1,004.5 ลา้นบาท 

อย่างไรกด็ ีการลดลงดงักล่าวถูกชดเชยบางส่วนดว้ยการเพิม่ขึน้ของผูถ้อืหุน้ซึ่งเพิม่ขึน้จากการรบัรูก้ําไรเบด็เสรจ็รวม

สาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 835.4 ลา้นบาท สาํหรบัส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ขึน้จาก 1,153.7 ลา้น

บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็น 1,482.7 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้

ของผู้ถือหุ้นจากการรบัรู้กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรบัปี 2563 เท่ากบั 399.7 ล้านบาท ซึ่งถูกหกัลบบางส่วนจากการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จํานวน 123.0 ล้านบาท สําหรบัส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 

1,490.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อื

หุน้จากการรบัรูก้ําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 เท่ากบั 114.2 ลา้นบาท และการ

รบัรูส้่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของ AMG-TFM จาํนวน 16.7 ลา้นบาท อย่างไรด ีการเพิม่ขึน้ดงักล่าว

ถูกหกัลบเกอืบทัง้หมดจากการจ่ายเงนิปันผลจํานวน 123.0 ล้านบาท ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งต้น ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มี

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เลก็น้อย 7.9 ล้านบาท จาก 1,482.7 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็น 

1,490.6 ล้านบาท ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2564 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 5 

สงิหาคม 2564 ไดม้กีารประกาศจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จํานวนรวม 410.0 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 1.0 บาทต่อหุน้ 

โดยบรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที ่3 กนัยายน 2564 และบรษิทัฯ จะรบัรูร้ายการการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว

ในงบการเงนิรวมสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 

 

 

นักลงทุนสมัพนัธ:์  

ชือ่ :   นายสขุสนัต ์วอ่งชวูงศ ์

สถานทีต่ดิต่อ :  เลขที ่89/1 หมูท่ี ่2 ถนนพระราม 2 ตาํบลกาหลง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

โทรศพัท ์:  034-417-222 

โทรสาร :  034-417-255 
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บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์

ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์(ภาษาไทย) : บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน)  

ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์(ภาษาองักฤษ)  : Thai Union Feedmill Public Company Limited 

ประเภทธรุกิจ  : ผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวเ์ศรษฐกจิ ไดแ้ก่ อาหารกุง้ อาหารปลา0

1 และ 

  อาหารสตัวบ์ก 

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่ : เลขที ่89/1 หมูท่ี ่2 ถนนพระราม 2 ตําบลกาหลง อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั

สมทุรสาคร 74000 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107562000220 

โทรศพัท ์ : 034-417-222 

โทรสาร : 034-417-255 

เวบ็ไซต/์โฮมเพจบริษทั : www.thaiunionfeedmill.com 

ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 : 1,000.0 ลา้นบาท 

ทุนชาํระแล้ว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 : 820.0 ลา้นบาท 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ : 2.0 บาท  

 

 

  

 
1  อาหารสตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัตามคุณลกัษณะของอาหาร คอื (1) กลุ่มอาหารกุง้ (เมด็จม) (2) กลุ่มอาหารปลา (รวมอาหารกบ

และอาหารป)ู (เมด็ลอย ยกเวน้อาหารปลาบางประเภท) ทัง้นี้ รายไดจ้ากการขายอาหารกบและอาหารปคูดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3.8 – 8.2 ของรายไดจ้ากการ

ขายอาหารปลาในปี 2561 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 2564 
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วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน  

บรษิทัฯ ประมาณการว่าเงนิทีจ่ะไดร้บัจากการเสนอขายหลกัทรพัย์ในครัง้นี้ ภายหลงัหกัค่าใชจ้่ายในการเสนอขาย

หลกัทรพัย ์มจีาํนวนประมาณ [•] บาท - [•] บาท โดยบรษิทัฯ มวีตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิดงันี้  

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

จาํนวนเงินท่ีใช้

โดยประมาณ  

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้

เงินโดยประมาณ 
รายละเอียด หมายเหตุ 

1. การขยายธุรกจิผลติและ

จาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าใน

ประเทศอนิโดนีเซยี  

[•] [•] [•] [•] 

2. ชาํระคนืเงนิกูย้มื [•] [•] [•] [•] 

3. ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน [•] [•] [•] [•] 

รวม [•] [•] [•] [•] 
 

 การประมาณการขา้งตน้ของบรษิทัฯ เป็นไปตามแผนธุรกจิในปัจจุบนั และเป็นประมาณการทีด่ทีีสุ่ดในการจดัสรรเงนิ

ทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัยค์รัง้นี้ ซึ่งขึน้อยู่กบัแผนงานของบรษิทัฯ และประมาณการเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ ใน

ปัจจุบนั ทัง้นี้ แผนงานของบรษิทัฯ ในอนาคต และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาจแตกต่างกนัไป ดงันัน้ แผนการใชเ้งนิทีเ่กดิขึน้

จรงิจงึอาจแตกต่างไปจากแผนงานปัจจุบนั นอกจากนี้ จํานวนหุน้ทีเ่สนอขายสุดทา้ยอาจน้อยกว่าจํานวนหุน้ที่เสนอขายขัน้

สงูสุดตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในเอกสารฉบบันี้ ซึง่อาจทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัเงนิจากการเสนอขายหลกัทรพัยค์รัง้นี้น้อยกว่าทีป่ระมาณ

การไวข้า้งตน้ ดงันัน้ แผนการใชเ้งนิทีเ่กดิขึน้จรงิจงึอาจแตกต่างไปจากประมาณการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และทาํใหบ้รษิทัฯ อาจมี

ความจําเป็นต้องจดัสรรเงนิทีจ่ะไดร้บัจากการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นครัง้นี้แตกต่างไปจากประมาณการขา้งต้น โดยบรษิทัฯ 

เชื่อว่ากรณีดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของบรษิทัฯ อย่างมนีัยสาํคญั ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

ทีเ่กีย่วขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1 วิสยัทศัน์ และภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1.1  ภาพรวมการประกอบธรุกิจ  

 บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ผลติและจําหน่ายอาหารสตัว์เศรษฐกจิ และบรษิทัฯ เป็น

หนึ่งในผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าทีม่ชีือ่เสยีงของประเทศไทย โดยผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ อาหารกุง้ อาหาร

ปลา (รวมอาหารกบและอาหารปู) 0

1 และอาหารสตัว์บก บรษิทัฯ ก่อตัง้โดยบรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“TU” 

เมื่อรวมกบับรษิทัย่อยเรยีกว่า “กลุ่ม TU”) กลุ่มครอบครวับุญมโีชต ิและกลุ่มผูถ้อืหุน้รายอื่น เนื่องจากกลุ่มผูถ้อืหุน้ไดเ้ลง็เหน็

ถงึโอกาสในธุรกจิอาหารสตัวน้ํ์า ซึง่มคีวามสาํคญัต่ออุตสาหกรรมสตัวน้ํ์า ซึง่เป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามสาํคญัทางเศรษฐกจิ 1

2 

รวมถงึคุณภาพชวีติของประชาชนไทย จงึไดร้่วมลงทุนจดัตัง้บรษิทัฯ ขึน้เมื่อวนัที ่29 มถุินายน 2543 เพื่อเป็นบรษิทัแกนนํา 

(Flagship) ของกลุ่ม TU ในการดําเนินธุรกิจผลติและจําหน่ายอาหารสตัว์น้ํา โดยเมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัของ TU ไดอ้นุมตันิโยบายการลงทุนของกลุ่ม TU ในการดําเนินธุรกจิในอุตสาหกรรมอาหารสตัวน้ํ์า ซึ่ง

กําหนดให้บรษิัทฯ เป็นบรษิัทแกนนํา (Flagship) ในการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารสตัว์น้ําของกลุ่ม TU อีกด้วย 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ 1.7.3 แนวทางการกาํกบัดแูลการลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัรว่มของกลุ่ม TU 

และแนวทางการป้องกนั ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้) 

ดว้ยความเชีย่วชาญและประสบการณ์ของบรษิทัฯ กวา่ 20 ปี รวมถงึความพรอ้มทางดา้นบุคลากร แหล่งเงนิทุน และ

การเขา้ถึงนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัและยกระดบัอุตสาหกรรมโดยรวม ส่งผลให ้

บรษิทัฯ มคีวามสามารถในการผลติผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพด ีมคีวามสมํ่าเสมอ มปีระสทิธผิลต่ออตัราการเจรญิเตบิโตของสตัว์

น้ํา รวมถงึสามารถผลติผลติภณัฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุมสําหรบัการเพาะเลี้ยงตลอดวงจรชวีติของสตัว์น้ําในราคาที่

แข่งขนัได ้อนัเป็นผลใหผ้ลติภณัฑแ์ละแบรนด์สนิคา้ของบรษิทัฯ ไดร้บัความเชื่อมัน่ในดา้นคุณภาพและสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ในวงกวา้งมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นในการนําความเชีย่วชาญ เทคนิคการผลติ 

และนวตักรรมใหม่ๆ มาใชพ้ฒันาผลติภณัฑอ์าหารสตัวน้ํ์าใหม่ๆ หรอืผลติภณัฑท์ีม่คีุณสมบตัเิฉพาะทาง เช่น การทีบ่รษิทัฯ 

เป็นผูบุ้กเบกิการใชอ้าหารเมด็สําเรจ็รูปในการเพาะเลี้ยงปลากะพง รวมถงึการคดิคน้สูตรการผลติใหม่ๆ เช่น สตูรการผลติ

อาหารสตัวน้ํ์าทีล่ดปรมิาณการใชป้ลาป่นและน้ํามนัปลา และสตูรการผลติอาหารปลาสลดิ อาหารป ูเป็นตน้  

รายไดข้องบรษิทัฯ เกอืบทัง้หมดมาจากรายไดจ้ากการขาย หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 98 – 99 ของรายไดร้วมใน

ปี 2561 – 2563 และในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2563 และ 2564 โดยรายได้จากการขายเกือบทัง้หมดของ

บรษิทัฯ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 92 - 96 ของรายไดจ้ากการขายในปี 2561 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

มถุินายน 2563 และ 2564 เป็นการผลติและจาํหน่ายภายใตแ้บรนดส์นิคา้ของบรษิทัฯ โดยมแีบรนดส์นิคา้หลกั ไดแ้ก่ โปรฟีด 

(PROFEED) นานามิ (NANAMI) อีโก้ฟีด (EGOFEED) แอคควาฟีด (AQUAFEED) และดี-โกรว์ (D-GROW) เป็นต้น 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบรหิารกําลงัการผลิตของเครื่องจกัรให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด บรษิัทฯ ยงัมกีารรบัจ้างผลิตและ

 

 

1  อาหารสตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัตามคุณลกัษณะของอาหาร คอื (1) กลุ่มอาหารกุง้ (เมด็จม) (2) กลุ่มอาหารปลา (รวม

อาหารกบและอาหารป)ู (เมด็ลอย ยกเวน้อาหารปลาบางประเภท) ทัง้น้ี รายไดจ้ากการขายอาหารกบและอาหารปคูดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3.8 – 

8.2 ของรายไดจ้ากการขายอาหารปลาในปี 2561 – 2563 และงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 
2  อา้งองิขอ้มลูจากสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ (NESDB) ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของภาคประมง

ของประเทศไทย ในช่วงปี 2561 มมีลูคา่ประมาณ 112,611 ลา้นบาท 
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จําหน่ายภายใต้แบรนด์สนิค้าของผู้อื่น (OEM) คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 4 - 8 ของรายได้จากการขายในปี 2561 – 

2563 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 โดยมกีลุ่มลกูคา้หลกัของบรษิทัฯ คอื รา้นคา้จาํหน่ายอาหาร

สตัวน้ํ์า และฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า ทัง้นี้ เนื่องจาก โดยทัว่ไป การแขง่ขนัในอุตสาหกรรมการผลติอาหารสตัวเ์ป็นการแขง่ขนั

ภายในประเทศเป็นหลกั ในปี 2561 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มรีายไดจ้าก

การขายสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ภายในประเทศ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 93 – 98 ในขณะทีร่ายไดส้ดัส่วนทีเ่หลอื ประมาณ

รอ้ยละ 2 – 7 เป็นรายไดร้วมปี 2561 – 2563 และในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 จากการส่งออก

ไปยงัต่างประเทศ เชน่ ประเทศศรลีงักา มาเลเซยี บงัคลาเทศ พมา่ ปากสีถาน และสาธารณรฐัมลัดฟีส ์เป็นตน้ 

ในช่วงปลายปี 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ใชป้ระโยชน์จากความเชีย่วชาญของบรษิทัฯ ในธุรกจิการผลติอาหารสตัวน้ํ์าใน

การขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิการผลติและจําหน่ายอาหารสตัวบ์ก ซึ่งไดแ้ก่ อาหารสตัวปี์กและอาหารสุกร เป็นตน้ เพื่อเป็นการ

ช่วยเพิม่โอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ ในขณะเดยีวกนัยงัเป็นการช่วยเพิม่อตัราการใชก้ําลงัการผลติ (Utilization Rate) ของ

เครื่องจกัรทีม่อียู่ โดยการปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรดงักล่าวมาใชใ้นการผลติอาหารสตัวบ์กไดด้ว้ยเงนิลงทุนทีไ่มส่งู ทัง้นี้ บรษิทัฯ 

มรีายไดจ้ากการขายอาหารสตัวบ์กเตบิโตขึน้อยา่งกา้วกระโดดจาก 3.4 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 201.9 ลา้นบาท และ 315.7 

ล้านบาท ในปี 2562 และ 2563 ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 5,852.9 และร้อยละ 56.4 ตามลําดับ 

นอกจากนี้ ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ ยงัมรีายไดอ้าหารสตัวบ์กทีเ่ตบิโตต่อเนื่องจาก 171.6 ลา้น

บาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 219.7 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 หรอื

คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 28.1 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ทัง้นี้ ในปัจจุบนั ส่วนแบ่งทางการตลาดของ

บรษิัทฯ ในอุตสาหกรรมอาหารสตัว์บก ยงัคงมสีดัส่วนค่อนขา้งน้อย แต่บรษิัทฯ คาดว่าจะมโีอกาสในการเติบโตในธุรกิจ

ดงักล่าวได ้

 บรษิทัฯ มกีารผลติอาหารสตัว ์โดยใชว้ตัถุดบิหลกั 3 กลุ่ม คอื ปลาป่นและไก่ป่น แป้งสาล ีและกากถัว่เหลอืง ซึง่คดิ

เป็นสดัส่วนเกนิกว่าประมาณร้อยละ 65 ของต้นทุนวตัถุดบิทัง้หมดที่ใช้ในปี 2561 - 2563 และงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มิถุนายน 2563 และ 2564 ทัง้นี้  ด้วยความที่บริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่ม TU ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายสําคัญใน

อุตสาหกรรมแปรรปูสตัวน้ํ์าของโลก ช่วยเอือ้ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ในการจดัหาวตัถุดบิบางอย่างทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัจาก

บรษิทัในกลุ่ม TU เช่น วตัถุดบิเปลอืกกุ้ง วตัถุดบิน้ํามนัปลาทูน่า วตัถุดบิปลาป่น (ผลติภณัฑ์พลอยได้จากปลาทูน่า) และ

วตัถุดิบอื่นๆ เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถพฒันาสูตรการผลิตที่แตกต่างจากผู้ผลิตอาหารสตัว์น้ํารายอื่น รวมถึงยงัเป็น

ประโยชน์ในการบรหิารจดัการตน้ทุนและความต่อเนื่องในการจดัหาวตัถุดบิ โดยราคาและเงือ่นไขการคา้ทีบ่รษิทัฯ เขา้ทาํกบั

บรษิทัในกลุ่ม TU เป็นราคาและเงื่อนไขการคา้ทีเ่ป็นไปตามปกตธิุรกจิ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.3.14 

รายการระหวา่งกนั) 

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ มโีรงงานผลติสนิคา้ 2 แห่ง คอื (1) โรงงานมหาชยั ตัง้อยู่ทีอ่ําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร ซึง่

เป็นทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ และ (2) โรงงานระโนด ตัง้อยูท่ีอ่าํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา โดยทีต่ัง้โรงงานของบรษิทัฯ มศีกัยภาพ

ทีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกจิผลติอาหารสตัว์น้ํา เนื่องจากตัง้อยู่ในบรเิวณภาคกลางและภาคใต้ ซึ่งเป็นภูมภิาคทีม่กีาร

เพาะพนัธุ์และเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําที่สําคญัของประเทศไทย มสี่วนช่วยลดค่าใชจ้่ายในการขนส่งไปยงัลูกคา้ อกีทัง้ การมทีี่ตัง้

โรงงานกระจายอยู่ใน 2 ภูมภิาคยงัเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารความเสีย่งจากกรณีทีอ่าจเกดิเหตุการณ์ที่ทําให้โรงงานใด

โรงงานหนึ่งไมส่ามารถดาํเนินการผลติไดต้ามปกตอิกีดว้ย  

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มกีาํลงัการผลติอาหารสตัวร์วมเท่ากบั 273,000 ตนัต่อปี สามารถแบ่งเป็นกาํลงั

การผลติอาหารกุง้ 153,000 ตนัต่อปี กาํลงัการผลติอาหารปลา 90,000 ตนัต่อปี และกาํลงัการผลติอาหารสตัวบ์ก 30,000 ตนั

ต่อปี โดยสายการผลติของบรษิทัฯ เป็นสายการผลติแบบอตัโนมตัแิละกึง่อตัโนมตัทิีม่รีะบบการควบคุมและสัง่งานดว้ยระบบ

คอมพวิเตอร ์ทาํใหส้ามารถแสดงคุณสมบตัแิละคุณภาพของสนิคา้ในแต่ละขัน้ตอนการผลติทีส่าํคญั ส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถ

ตดิตามขอ้มูลในการผลติในระหว่างกระบวนการผลติได้ทนัท ี(Real time) ทัง้นี้ เนื่องจากธุรกจิผลติอาหารสตัว์เป็นธุรกจิที่
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ได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐั โดยสายการผลติของบรษิทัฯ บางสายการผลติยงัอยู่ระหว่างได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

(BOI) สําหรบัรายไดจ้ากการจําหน่ายอาหารสตัว ์ซึ่งบรษิทัฯ มุ่งเน้นการผลติโดยใช้สายการผลติทีย่งัอยู่ระหว่างไดร้บัสทิธิ

ประโยชน์ทางภาษ ี(BOI) เป็นหลกั โดยหากพจิารณาอตัราการใชก้ําลงัการผลติ (Utilization Rate) สาํหรบัสายการผลติทีย่งั

อยู่ระหว่างไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี (BOI) พบว่า อยู่ในระดบัประมาณรอ้ยละ 58 – 80 ในปี 2561 – 2563 และงวดหก

เดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564  (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หวัขอ้ 

2.8.1 ฐานการผลติและกาํลงัการผลติ) 

นอกจากนี้ จากการที่อุตสาหกรรมการผลติอาหารกุ้งและอาหารปลาเป็นการแข่งขนัภายในประเทศเป็นหลกัดว้ย

ปัจจยัด้านต้นทุนค่าขนส่ง ดงันัน้ เพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ บรษิัทฯ จึงได้มกีารเข้าร่วมมือกับ

พนัธมติรในต่างประเทศ 3 กลุ่ม ดงันี้  

(1)  ในปี 2546 AVANTI Feeds Limited (“AVANTI”)3 ผูผ้ลติอาหารกุง้รายใหญ่ของประเทศอนิเดยี ซึง่เป็นหนึ่งใน

บรษิัทที่ใหญ่ที่สุด 500 อนัดบัแรกของประเทศเดยี ในปี 25634 ได้เขา้เป็นพนัธมติรกบับรษิัทฯ โดยการทํา

สญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคและการอนุญาตให ้AVANTI ใชช้ื่อทางการคา้ (Tradename) และสตูรการผลติ

สนิค้าของบรษิทัฯ สําหรบัการจําหน่ายอาหารกุ้งในประเทศอนิเดยี (“สญัญาความร่วมมือทางเทคนิคฯ”) 

เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของ AVANTI ในอุตสาหกรรมผลิตและจําหน่ายอาหารสตัว์น้ําใน

ประเทศอนิเดยี และเพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกจิในประเทศอนิเดยีของบรษิทัฯ (โปรดพจิารณารายละเอยีด

เพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.8 ขอ้มลูสาํคญัอืน่ ส่วนที ่2.3.14 รายการระหว่างกนั และส่วนที ่2.4.16 การวเิคราะหแ์ละ

คาํอธบิายของฝ่ายจดัการ)  

(2)  ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีารขยายธุรกจิไปยงัประเทศอนิโดนีเซยีโดยการเขา้ร่วมลงทุนกบัพนัธมติรทางธุรกจิ 

(Strategic Partner) ในการจัดตัง้บริษัทย่อยเพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์น้ําในประเทศ

ดงักล่าว คอื บรษิทั พที ีไทยยูเนี่ยน คารสิม่า เลสทาร ีจํากดั (“TUKL”) โดยมพีนัธมติรทางธุรกจิ (Strategic 

Partner)  2 กลุ่ม คอื (1) พนัธมติรท้องถิน่ ซึ่งเป็นผูป้ระกอบธุรกจิแปรรูปอาหารแช่แขง็รายใหญ่ในประเทศ

อินโดนีเซีย รวมถึงมีการดําเนินธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง โดยมีผลผลิตกุ้งประมาณ 6,500 ตันต่อปี (PT 

Maxmar Summa Karisma (“PT MSK”)) แ ล ะ  ( 2)  AVANTI แ ล ะ  Srinivasa Cystine Private Limited 

(“Srinivasa” )  ซึ่ ง เ ป็นบริษัทของผู้ถือหุ้นของ  AVANTI ( รวมกัน เรียกว่ า  “กลุ่ม  AVANTI” )  โดย 

บริษัทฯ PT MSK และกลุ่ม AVANTI มีสดัส่วนการถือหุ้นใน TUKL เท่ากับร้อยละ 65.0 ร้อยละ 25.0 และ 

รอ้ยละ 10.0 ของทุนจดทะเบยีนชําระแล้วของ TUKL ตามลําดบั ปัจจุบนั TUKL ไดม้กีารจดัซื้อทีด่นิซึ่งจะใช้

เป็นที่ตัง้ของโรงงานเรยีบร้อยแล้วโดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร ทยอยนําเขา้และตดิตัง้เครื่องจกัรซึ่งมี

กําลงัการผลติอาหารกุ้ง 36,000 ตนัต่อปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถตดิตัง้เครื่องจกัรแล้วเสรจ็และเริม่ดําเนินการ

ทดสอบระบบ (Test Run) ได้ภายในเดอืนตุลาคม 2564 และสามารถเริม่การผลติและจําหน่ายอาหารกุ้งได้

ภายในปี 2564 ซึ่งรวมถึงการจําหน่ายให้แก่กลุ่ม PT MSK โดยในระหว่างการก่อสร้างและติดตัง้เครื่องจกัร 

TUKL บรษิทัฯ ไดม้กีารทดลองตลาดโดยการนําเขา้อาหารกุ้งทีผ่ลติโดยโรงงานของบรษิทัฯ ในประเทศไทย

เพือ่ไปทดสอบผลการเลีย้งกุง้ในประเทศอนิโดนีเซยีเป็นการล่วงหน้าตัง้แต่ในเดอืนมนีาคม 2564  

 

 

3  TU ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ มกีารถอืหุน้อยูใ่น AVANTI ในสดัสว่นรอ้ยละ 24.2 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ AVANTI ณ วนัที ่30 

มถุินายน 2564 (นบัรวมสดัสว่นการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) 
4
  จดัอนัดบัโดยนิตยสาร Fortune (ทีม่า: AVANTI’s Website ณ วนัที ่12 สงิหาคม 2564) 
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(3) ในปี 2564 บรษิทัฯ ได้เขา้ร่วมลงทุนจดัตัง้บรษิัทย่อยในประเทศปากีสถาน คอื AMG-Thai Union Feedmill 

(Private) Limited (“AMG-TFM”) ขึน้เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าในประเทศปากสีถาน 

โดยมพีนัธมติรทางธุรกจิ (Strategic Partner) คอื กลุ่ม AMG5 ซึง่เป็นผูป้ระกอบธุรกจิอาหารสตัวน้ํ์ารายสาํคญั

รายหนึ่งประเทศปากสีถาน โดยบรษิทัฯ และกลุ่ม AMG ซึ่งเขา้ลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 51.0 และรอ้ยละ 49.0 

ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ AMG-TFM ตามลําดบั โดยบรษิทัฯ และกลุ่ม AMG ไดจ้่ายชาํระเงนิค่าหุน้ใน 

AMG-TFM ตามสดัส่วนการถอืหุน้ รวมจํานวน 2 ครัง้ ในเดอืนมถุินายนและเดอืนสงิหาคม 2564 เป็นจํานวน

รวม 300.0 ล้านรูปีปากสีถาน ส่งผลให้ ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2564 AMG-TFM มทุีนชําระแล้วเท่ากบั 300.0 

ลา้นรูปีปากสีถาน (หรอืคดิเป็นประมาณ 60.7  ลา้นบาท) (โดยเป็นมูลค่าเงนิลงทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 120.5 

ลา้นรูปีปากสีถาน หรอืประมาณ 31.0 ลา้นบาท)5

6 ทัง้นี้ AMG-TFM มกีําลงัการผลติอาหารปลา เท่ากบั 7,000 

ตนัต่อปี ซึง่ไดเ้ริม่ดาํเนินการเชงิพาณิชยแ์ละรบัรูร้ายไดแ้ละมกีาํไรสุทธแิลว้ตัง้แต่ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 

บรษิทัฯ มปีรมิาณการขายทีเ่ตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่องจาก 143,345 ตนั ในปี 2560 เป็น 145,884 ตนั และ 167,446 

ตนั ในปี 2561 และ 2562 ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 1.8 และรอ้ยละ 14.8 สอดคลอ้งกบัการเตบิโตของ

รายไดร้วม ซึ่งเตบิโตขึน้จาก 4,341.7 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 4,492.7 ล้านบาท และ 4,906.8 ล้านบาท ในปี 2561 และ 

2562 ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 3.5 และรอ้ยละ 9.2 ตามลาํดบั อยา่งไรกด็ ีเนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบในเชงิลบต่ออุตสาหกรรมสตัวน้ํ์าโดยรวม ส่งผล

ให้บรษิัทฯ มปีรมิาณการขายเท่ากบั 163,355 ตนั ในปี 2563 หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 2.4 จากปีก่อนหน้า และ

บรษิัทฯ มรีายได้รวม เท่ากบั 4,244.5 ล้านบาทหรอืคดิเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 13.5 จากปีก่อนหน้า ทัง้นี้ บรษิัทฯ ยงั

สามารถรกัษาส่วนแบ่งการตลาดอาหารปลากะพง อาหารกุง้ และอาหารปลา คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 24 รอ้ยละ 17 

และรอ้ยละ 12 ของปรมิาณการขายอาหารปลากะพง อาหารกุง้ และอาหารปลาในประเทศไทย ในปี 2563 ตามลําดบั สาํหรบั

งวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มปีรมิาณการขายทีเ่ตบิโตขึน้จาก 76,089 ตนั ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่

30 มถุินายน 2563 เป็น 90,770 ตนั ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 19.3 

โดยหลกัมาจากปรมิาณการขายอาหารกุง้ในประเทศและต่างประเทศ อาหารปลา และอาหารสตัวบ์กทีเ่พิม่ขึน้ อนัเป็นผลให้

รายไดร้วมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 1,964.6 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 2,370.2 ลา้นบาท 

ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.6  

1.1.2  วิสยัทศัน์ พนัธกิจและค่านิยมของบริษทัฯ  

 วสิยัทศัน์ (Vision)  

เราจะเป็นผูผ้ลติอาหารสตัวน้ํ์าทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ เพือ่การดาํเนินธุรกจิทีย่ ัง่ยนื 

 พนัธกจิ (Mission)  

1. ใหค้วามสําคญักบัรายละเอยีดในกระบวนการทํางานทุกขัน้ตอนพร้อมปรบัปรุง เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด

และความพงึพอใจของลกูคา้สงูสดุ 

 

 

5
  กลุ่ม AMG ประกอบดว้ย (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
  อตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ (ทีม่า: งบการเงนิของบรษิทัฯ)  
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2. ดาํเนินการดา้นวจิยั และพฒันาอยา่งต่อเนื่อง เพือ่ใหไ้ดส้นิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุสูล่กูคา้ 

3. สรา้งประโยชน์ทีย่ ัง่ยนืรว่มกนักบัลกูคา้ คูค่า้ พนกังานและผูถ้อืหุน้ 

1.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขนั  

(1) การเป็นผูนํ้าในการผลิตอาหารสตัวน้ํ์าท่ีมีคณุภาพและมีแบรนดสิ์นค้าท่ีได้รบัการยอมรบั 

บรษิทัฯ เป็นหนึ่งในบรษิทัผูนํ้าของอุตสาหกรรมผลติอาหารสตัวน้ํ์าในประเทศไทย โดยส่วนหนึ่งเหน็ไดจ้าก

ส่วนแบ่งทางการตลาดของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มสี่วนแบ่งทางการตลาดสําหรบัปรมิาณการขายอาหารปลากะพง 

และอาหารกุง้ ประมาณรอ้ยละ 24 และรอ้ยละ 17 ของปรมิาณการขายอาหารปลากะพงและอาหารกุง้ในประเทศไทย 

ตามลําดับ  โดยบริษัทฯ ดํา เนินธุ รกิจมาเ ป็นระยะเวลากว่า  20 ปี  ตั ้งแต่ ปี  2543 และผลิตภัณฑ์และ 

แบรนด์สนิคา้ของบรษิทัฯ ไดร้บัความเชื่อมัน่ในดา้นคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ในวง

กวา้งมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2560 – 2562 (ช่วงเวลา 3 ปียอ้นหลงัก่อนปี 2563 ซึ่งประเทศไทยประสบกบั

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในปี 2563) บรษิัทฯ มปีรมิาณการขายที่

เตบิโตขึน้จาก 143,345 ตนั ในปี 2560 เป็น 145,884 ตนั และ 167,446 ตนั ในปี 2561 และ 2562 ตามลําดบั หรอื

คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 3.5 และรอ้ยละ 9.2 ตามลําดบั สอดคลอ้งกบัการเตบิโตของรายไดจ้ากการขาย ซึ่ง

เตบิโตขึน้จาก 4,341.7 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 4,492.7 ล้านบาท และ 4,906.8 ล้านบาท ในปี 2561 และ 2562 

ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 3.5 และรอ้ยละ 9.2 ตามลําดบั นอกจากนี้ ในช่วงปี 2563 - มถุินายน 

2564 ซึง่ประเทศไทยประสบกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่สง่ผล

ต่อความต้องการบรโิภคสตัว์น้ํา เช่น กุ้ง และปลากะพง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการลดลดงของการจดังานเลี้ยงฉลอง 

และการลดลงของปรมิาณความตอ้งการบรโิภคสตัวน้ํ์าของนักท่องเทีย่วต่างชาต ิบรษิทัฯ จงึไดม้แีนวทางในการเพิม่

รายไดใ้นกลุ่มผลติภณัฑอ์ื่นทีอ่งิการบรโิภคในประเทศเพิม่ขึน้ เช่น อาหารกลุ่มปลาน้ําอื่นๆ (ทีไ่ม่ใช่ปลากะพง) และ

อาหารสตัว์บก ซึ่งช่วยให้บรษิัทฯ สามารถรกัษาปรมิาณคําสัง่ซื้อในช่วงปี 2563 และงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2564 ใหเ้ท่ากบั 163,355 ตนั และ 90,770 ตนั ตามลําดบั ซึง่อยู่ระดบัใกลเ้คยีง/สงูกว่าปีก่อนหน้า เท่ากบั 

167,446 ตนั ในปี 2562 หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงเพยีงรอ้ยละ 2.4 ในปี 2563 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.8 ในงวดหก

เดอืนสิน้สดุวนัที ่2563 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 

นอกจากนี้ คุณภาพของสนิค้าและแบรนด์สนิค้าของบรษิัทฯ ยงัได้รบัความเชื่อมัน่ในระดบัสากลทัง้จาก

พนัธมติรทางธุรกิจที่ต้องการเขา้ร่วมลงทุน/ทําสญัญาความร่วมมอืกบับรษิทัฯ รวมถึงการได้รบัการรบัรองระบบ

มาตรฐานสากล โดยบรษิทัฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากพนัธมติรซึง่เป็นผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ในธุรกจิอาหารสตัวน้ํ์าใน

หลายประเทศ ในการเขา้ร่วมมอืกบับรษิทัฯ เพื่อใชค้วามเชีย่วชาญดา้นการผลติและสตูรการผลติอาหารสตัวน้ํ์าของ

บรษิัทฯ ในการส่งเสรมิความสามารถในการแข่งขนัของพนัธมติรท้องถิ่นนัน้ๆ ได้แก่ (1) AVANTI (พนัธมติรใน

ประเทศอนิเดยี) ซึ่งในปัจจุบนัเป็นผูนํ้าการผลติอาหารสตัว์น้ําในประเทศอนิเดยี และเป็นหนึ่งในบรษิทัทีใ่หญ่ทีสุ่ด 

500 อนัดบัแรกของประเทศเดยี ในปี 25637 ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ในคุณภาพอาหารสตัว์น้ํา และเลง็เหน็ถงึศกัยภาพ

และความเชีย่วชาญของบรษิทัฯ จงึไดต้ดิต่อขอเขา้ทาํสญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคฯ ตัง้แต่ในปี 2546 นอกจากนี้  

(2) PT MSK (พันธมิตรในประเทศอินโดนีเซีย) กับกลุ่ม AVANTI และ (3) กลุ่ม AMG (พันธมิตรในประเทศ

ปากสีถาน) ซึง่ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกบับรษิทัฯ เพื่อจดัตัง้บรษิทัย่อยเพื่อดาํเนินธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหารสตัว์น้ําใน

 

 

7
  จดัอนัดบัโดยนิตยสาร Fortune (ทีม่า: เวป็ไซตข์อง AVANTI ณ วนัที ่12 สงิหาคม 2564) 
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ประเทศอนิโดนีเซยี และปากสีถาน ตามลําดบั กอปรกบัการทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานสากลต่างๆ 

ไดแ้ก่ ISO 9001 ISO 14001 ISO45000 OHSAS 18001 Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 

Good Manufacturing Practice (GMP) จากกรมประมงและกรมปศุสตัว ์รวมถงึการไดเ้ป็นหนึ่งในผูผ้ลติอาหารสตัว์

น้ํารายแรกๆ ในประเทศไทยที่ได้ร ับการขึ้นทะเบียน Food and Drug Administration (FDA) ของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

ความสําเร็จของบรษิัทฯ ดงักล่าว เป็นผลมาจากตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ กว่า 20 ปี 

บรษิทัฯ (1) ให้ความสาํคญั มุ่งมัน่ และมีความสามารถในการผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพดี มีความสมํา่เสมอ 

และมีประสิทธิผลต่ออตัราการเจริญเติบโต ความแขง็แรง และอตัราการรอดของสตัวน้ํ์า ซึ่งเป็นปัจจยัทีม่ ี

ความสาํคญัมากในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารสตัวน้ํ์าของลูกคา้ เนื่องจากเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อความสาํเรจ็

ในการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าและรายไดข้องเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน้ํ์าโดยตรง (2) มีกระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน 

จากการให้ความสาํคญัในกระบวนการผลิตทุกขัน้ตอน เริม่ตัง้แต่กระบวนการจดัหาวตัถุดบิ ซึ่งบรษิทัฯ มกีาร

เลอืกใชว้ตัถุดบิทีม่คีวามสดใหม่จากผูผ้ลติ โดยมแีนวทางการสัง่ซื้อวตัถุดบิให้เพยีงพอสําหรบัการผลติ และมกีาร

กําหนดมาตรฐานคุณภาพของวตัถุดบิ เพื่อใหก้ารผลติมปีระสทิธภิาพสงูสุดและไดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพดสีมํ่าเสมอ 

สําหรบัในกระบวนการผลิต บริษัทฯ มีการเลือกใช้เครื่องจักรที่ทันสมยัมีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

(Automated Production Line) ซึ่งผลติโดยบรษิทัชัน้นําในดา้นเทคโนโลยกีารผลติอาหารสตัวร์ะดบัโลก นอกจากนี้ 

บรษิัทฯ ยงัมกีารสุ่มเก็บตวัอย่างสนิค้าที่ผลิตได้จากแต่ละชุดการผลิตเพื่อนําไปตรวจสอบคุณภาพในห้องตรวจ

วิเคราะห์ (Laboratory) อย่างสมํ่าเสมอควบคู่ไปกับการติดตามข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ (3) มีกรรมการ

ผู้บริหาร และทีมงานท่ีมีความรู้และความเข้าใจในอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี โดยกรรมการและผู้บรหิาร 11 

ท่าน จากทัง้หมด 14 ท่าน  (ไมน่บัรวมกรรมการอสิระ) มปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนื่องมากวา่ 20 ปี และ 

(4) เป็นบริษทัในกลุ่ม TU ท่ีมีธรุกิจครอบคลุมทัง้ห่วงโซ่อปุทานอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์า รวมถงึมี

ความพร้อมที่จะสามารถสนับสนุนบริษัทฯ ทัง้ทางด้านแหล่งเงินทุน ความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 

เทคโนโลย ีและนวตักรรมการผลติใหม่ๆ   

ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถผลติผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพดแีละมคีวามสมํ่าเสมอ และมี

แบรนดส์นิคา้ทีไ่ดร้บัการยอมรบัอยา่งแพรห่ลายในวงกวา้งทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัสากล 

(2) การมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายจึงสามารถตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกนัของลูกค้าได้อย่าง

หลากหลาย 

เนื่องจากสตัวน้ํ์ามหีลากหลายชนิด และมคีวามตอ้งการอาหาร ทัง้ขนาดเมด็อาหาร โภชนาการอาหาร เช่น

โปรตนี แหล่งของโปรตนีทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิ ไขมนั แหล่งของไขมนั เพื่อใหเ้หมาะสมตามช่วงวยัของสตัวน้ํ์าแต่ละชนิด 

และ/หรอืเหมาะสมกบัแนวทางการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าของฟารม์เพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าแต่ละแห่ง บรษิทัฯ จงึมอีาหารสตัว์

น้ํามากกว่า 400 SKU ภายใตแ้บรนดส์นิคา้ต่างๆ ซึง่มตีําแหน่งทางการตลาด (Positioning) ทีแ่ตกต่างกนั เพื่อใหม้ี

ผลติภณัฑท์ีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างหลากหลายและครบวงจร ครอบคลุมประเภท ชนิด 

และชว่งวยัของสตัวน้ํ์าอยา่งกวา้งขวางรวมถงึกลุ่มลกูคา้และตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

ความสามารถในการผลิตผลิตภณัฑ์ที่หลากหลายและครบวงจรดงักล่าวเป็นผลมาจากการที่บรษิัทฯ ให้

ความสาํคญักบักระบวนการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ประเภทผลติภณัฑอ์าหารสตัวน้ํ์าและ

อาหารสตัวป์ระเภทอื่นๆ โดยบรษิทัฯ สามารถผลติอาหารปลากะพงยกัษ์ ซึ่งเป็นเมด็อาหารขนาดใหญ่พเิศษทีต่อ้ง

ใชเ้ทคนิคการผลติทีจ่ะทําใหเ้มด็อาหารเกาะตวักนั รวมถงึบรษิทัฯ ยงัเป็นเพยีงหนึ่งในบรษิทัทีส่ามารถผลติอาหาร

สตัวน้ําวยัอ่อนซึ่งตอ้งมขีนาดเมด็อาหารทีม่ขีนาดเลก็พเิศษจากการทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารพฒันาและวจิยัสตูรการผลติ
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จนสามารถผลติอาหารทีม่ขีนาดเลก็พเิศษดงักล่าวได ้อกีทัง้ ในช่วงปลายปี 2561 บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารขยายธุรกจิไป

ยงัอาหารสตัวป์ระเภทใหม ่คอื ผลติภณัฑอ์าหารสตัวบ์ก เป็นตน้ 

(3) การเป็นผู้นําในการนําเทคโนโลยีและนวตักรรมมาสร้างความแตกต่างท่ีดีและตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้า ควบคู่ไปกบัการสร้างความยัง่ยืนในการดาํเนินธรุกิจ 

บรษิทัฯ ดําเนินงานด้วยความมุ่งมัน่และตัง้ใจที่จะวจิยัและพฒันา รวมถงึการนําเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ต่างๆ เขา้มาพฒันาและสรา้งความแตกต่างทีด่ใีนกระบวนการผลติและผลติภณัฑ ์เพื่อใหพ้รอ้มกบัการเปลีย่นแปลง

ทีจ่ะเกดิขึน้ในอตุสาหกรรม รวมถงึการสรา้งการเตบิโตทางธุรกจิอยา่งยัง่ยนื  

สาํหรบัการวจิยัและพฒันา บรษิทัฯ มุ่งเน้นการวจิยัและพฒันาเพื่อสรา้งความแตกต่างและยกระดบัมาตรฐาน

คุณภาพใหก้บัผลติภณัฑ ์การคน้ควา้และวจิยัวตัถุดบิใหม่ๆ  ซึง่เป็นประโยชน์ในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยการ

ลดการพึง่พงิวตัถุดบิประเภทใดประเภทหนึ่งและลดตน้ทุนของวตัถุดบิ ตวัอยา่งความสาํเรจ็ของงานวจิยัและพฒันาที่

สาํคญัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ (1) การเป็นผูผ้ลติอาหารสตัวน้ํ์าโดยใชฟี้ดไคน์โปรตนี (โปรตนีจากแบคทเีรยี) เป็นรายแรก

ของโลก และ (2) การพฒันาสตูรอาหารปลากะพงจนเป็นผูผ้ลติรายแรกๆ ทีบุ่กเบกิการใชอ้าหารเมด็สาํเรจ็รูปแทน

การใชเ้หยื่อสดในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลากะพงจนประสบความสําเรจ็เป็นรายแรกๆ ของประเทศไทย เป็นต้น 

อกีทัง้ ในปัจจุบนั บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการวจิยัและพฒันาสูตรอาหารสตัว์น้ําใหม่ๆ เพื่อลดการใชป้ลาป่นและน้ํามนั

ปลา เชน่ การใช ้AlgaPrime (น้ํามนัจากสาหรา่ย) ทดแทนน้ํามนัปลาในการผลติอาหารกุง้ การใช ้Krill meal เพื่อลด

การใชป้ลาป่นในการผลติอาหารกุง้ และการลดปรมิาณวตัถุดบิปลาป่นใหเ้ป็นศูนยใ์นการผลติอาหารปลากะพง เป็น

ตน้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นสว่นที ่2.2.4 การวจิยัและพฒันา) 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมุ่งมัน่ในการนํานวตักรรมต่างๆ เขา้มาพฒันากระบวนการผลติโดยมกีารนําระบบการ

ทํางานแบบอตัโนมตัแิละหุ่นยนต์เขา้มาใช้ รวมถึงได้มกีารนําเทคโนโลยอีื่น ๆ เขา้มาช่วยเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ 

ความแม่นยํา และลดต้นทุนของบรษิัทฯ ตวัอย่างเช่น การเลือกใช้เครื่องจกัรที่ทนัสมยัมกีารควบคุมด้วยระบบ

คอมพวิเตอร ์(Automated Production Line) การลงทุนในเทคโนโลยเีพื่อพฒันาระบบการจดัการสนิคา้คงเหลอืของ

บรษิทัฯ ใหเ้ป็นระบบอตัโนมตั ิเช่น การใชหุ้่นยนตใ์นการเคลื่อนยา้ยและจดัเรยีงสนิคา้สาํเรจ็รปู รวมถงึการใชร้ะบบ

บรหิารสนิคา้คงคลงัโดยใชแ้อปพลเิคชัน่ เพือ่ใหข้อ้มลูมคีวามถูกตอ้ง แมน่ยาํและตรวจสอบไดน้อกจากนี้ บรษิทัฯ ยงั

มุง่เน้นในการพฒันาแนวทางการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินธุรกจิในอุตสาหกรรม

โดยรวม ใหเ้ป็นมติรต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมและมคีวามยัง่ยนืมากยิง่ขึน้ เริม่ตัง้แต่ในกระบวนการจดัหาวตัถุดบิที่

บรษิทัฯ จะเลอืกรบัซื้อวตัถุดบิปลาป่นจากผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัหนังสอืกํากบัการซื้อขายสนิค้าสตัว์น้ํา (MCPD) 

เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถงึแหล่งที่มาของวตัถุดบิ อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารร่วมมอืกบักลุ่ม TU ในการ

วา่จา้งแรงงานถูกกฎหมาย เพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืในการดาํเนินธุรกจิและความยัง่ยนืของอุตสาหกรรมอาหารสตัวน้ํ์า

ดว้ยซึ่งส่งผลใหบ้รษิทัฯ เป็นหนึ่งในบรษิทัในประเทศไทยทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานการปฏบิตังิานในระดบัสากล 

เช่น (1) มาตรฐานดา้นความยัง่ยนืและทวนสอบยอ้นกลบัของปลาป่นทีเ่ป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล (International 

Fishmeal and Fish Oil Organization’s Responsible Supply Chain of Custody (IFFO RS CoC)) จากองคก์รปลา

ป่ น ส า ก ล  ( IFFO) (2) Best Aquaculture Practices Certification (BAP) แ ล ะ  Sustainable Aquaculture 

Improvement Protocol (SEASAIP) จาก Asian Seafood Improvement Collaborative (ASIC) และจาก Global 

Aquaculture Alliance (GAA) (3)  Good Aquaculture Practice (GAP)) จ า ก  Control Union (4) Main Trust – 

Marine Ingredients Responsibility Supplied Chain of Custody Standard จาก SAI Global 
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(4) การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะพนัธมิตรทางธรุกิจระยะยาวกบัลกูค้า  

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานกว่า 20 ปี บริษัทฯ มีแนวทางในการประกอบธุรกิจโดยการมุ่งเน้นเป็น

พนัธมติรทางธุรกจิระยะยาวใหแ้ก่ลูกคา้ ตามพนัธกจิของบรษิทัฯ ซึ่งมุ่งเน้นในการส่งมอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีด่ี

ใหแ้ก่ลูกคา้ รวมถงึสรา้งประโยชน์ทีย่ ัง่ยนืร่วมกบัลูกคา้ โดยบรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ในการสนับสนุนการดาํเนินธุรกจิ

และการเตบิโตของลูกคา้อย่างครบวงจร เริม่ตัง้แต่ (1) การช่วยสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนให้แก่ลูกค้า ดว้ยการ

ให้มูลค่าวงเงินการซื้อสินค้า (Credit Limit) และระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) ที่เหมาะสมกับมูลค่า

หลกัประกนัและความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา้แต่ละรายเพื่อใหลู้กคา้สามารถดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากธุรกิจร้านค้าจําหน่ายอาหารสตัว์น้ําและผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง  

(2) การนําความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรมต่างๆ มาพฒันาและส่งเสริมการดาํเนินธรุกิจเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์า

ของลูกค้า รวมถงึการใหค้วามรูแ้ละคําแนะนําเกีย่วกบัการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์า โดยทมีงานฝ่ายวจิยัและพฒันาทีช่่วย

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เช่น การพฒันาสายพนัธุล์ูกกุง้ทีม่คีุณภาพ แขง็แรง เจรญิเตบิโตไดอ้ย่างรวดเรว็ 

และทนต่อโรค และการพฒันากระบวนการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําของลูกคา้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และไดผ้ลผลติ

สตัวน้ํ์าทีแ่ขง็แรงมอีตัราการเจรญิเตบิโตทีด่ ีมอีตัราการอยู่รอดสงู และลดโอกาสการเกดิโรคของสตัวน้ํ์า รวมถงึการ

จดัอบรมสมัมนาใหค้วามรู ้คาํแนะนําทางวชิาการต่างๆ ในการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า รวมถงึคาํแนะนําในการป้องกนัการ

เกดิโรคในสตัวน้ํ์าแก่ลูกคา้ เป็นตน้  (3) การให้ความสาํคญักบัคณุภาพการให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขาย 

โดยทมีงานการขายและการตลาดทําหน้าทีเ่ยีย่มเยยีนลูกคา้ และตอบสนองลูกคา้ในเรื่องต่างๆ อย่างรวดเรว็ อกีทัง้

ชว่ยเหลอืลกูคา้เมือ่เกดิปัญหา เชน่ ในกรณีทีเ่กดิโรคในฟารม์สตัวน้ํ์าของลกูคา้ ทมีงานฝ่ายขายจะมกีารประสานงาน

กบัฝ่ายวจิยัและพฒันาเพื่อคดิคน้สูตรอาหารเสรมิและ/หรอืเขา้ใหค้ําแนะนําแก่ลูกคา้ในการรกัษาอาการป่วย และ/

หรอืลดอตัราการแพร่เชื้อ และ/หรอื เป็นต้น ตลอดจนการรบัฟังความคดิเห็นของลูกค้าเพื่อนํามาปรบัปรุงแก้ไข

ขอ้บกพร่องของผลติภณัฑ์ และ (4) การหาช่องทางจดัจาํหน่ายสตัวน้ํ์าใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า เพื่อรองรบัผลผลติ

สตัวน้ํ์าของลูกคา้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเตบิโตของลูกคา้ และช่วยเพิม่ปรมิาณความตอ้งการใชอ้าหารสตัวน้ํ์าของ

บรษิทัฯ  

ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลใหลู้กคา้ใหค้วามไวว้างใจ เชื่อมัน่ต่อบรษิทัฯ ทัง้กลุ่มรา้นคา้จําหน่ายอาหาร

สตัวน้ํ์าและเจา้ของฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าทีด่าํเนินธุรกจิรว่มกนัมานานอยา่งต่อเนื่องกวา่ 20 ปี 

(5) ประโยชน์จากการเป็นบริษทัในกลุ่ม TU ซ่ึงเป็นผู้นําในอตุสาหกรรมอาหารและมีแบรนดท่ี์ได้รบัการ

ยอมรบัในระดบัโลก  

บรษิทัฯ เป็นบรษิทัในกลุ่ม TU ซึ่งเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการรายสําคญัในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถงึการแปร

รูปสตัว์น้ําของโลก ด้วยชื่อเสยีงของกลุ่ม TU ในด้านคุณภาพของสนิคา้และกระบวนการผลติที่มมีาตรฐาน เป็นที่

ยอมรบัอย่างกวา้งขวางในอุตสาหกรรมสตัวน้ํ์าในประเทศและในระดบัสากล ส่งผลดทีีเ่ป็นประโยชน์ต่อชื่อเสยีงของ

บรษิทัฯ ทาํใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากคูค่า้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ การเป็นบรษิทัในกลุ่ม TU ยงัเป็น

การช่วยเอื้อประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ในการจดัหาวตัถุดบิบางอย่างทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัจากบรษิทัในกลุ่ม TU เช่น 

เปลอืกกุ้ง น้ํามนัและผลติภณัฑ์พลอยไดจ้ากปลาทูน่า เพื่อผลติเป็นสารดงึดูดการกนิอาหารของสตัว์น้ํา ซึ่งช่วยให้

บรษิัทฯ สามารถพฒันาสูตรการผลิตที่แตกต่างจากผู้ผลิตอาหารสตัว์น้ํารายอื่น รวมถึงยงัเป็นประโยชน์ในการ

บรหิารจดัการตน้ทุนและความต่อเนื่องในการจดัหาวตัถุดบิ ทัง้นี้ ราคาและเงือ่นไขการคา้ทีบ่รษิทัฯ มกีารซื้อขายกบั

บรษิทัในกลุ่ม TU เป็นราคาและเงือ่นไขการคา้ทีเ่ป็นไปตามปกตธิุรกจิ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่

2.3.14 รายการระหว่างกนั) ยงัเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฟารม์เพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าทีเ่ป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ ในดา้นการ

รบัซือ้ผลผลติ และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม TU เป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้กลุ่ม TU เนื่องจากบรษิทัฯ สามารถ

ทาํการตรวจสอบยอ้นกลบัแหล่งทีม่าของวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ ซึง่ตรงกบัความตอ้งการของบรษิทัในกลุ่ม TU และ
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ตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ TU ยงัมศีกัยภาพและความพรอ้มในการสนับสนุนบรษิทัฯ ในฐานะหนึ่งในผูถ้อืหุน้ทัง้

ทางดา้นแหล่งเงนิทุน ความรูค้วามเชีย่วชาญในอุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและนวตักรรมการผลติใหม่ๆ   

(6) การมีผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง ควบคู่ไปกบัการบริหารจดัการสภาพคล่อง

ในการดาํเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดว้ยขอ้ไดเ้ปรยีบจากการแข่งขนัทางดา้นต่างๆ ผนวกกบัความสามารถในการบรหิารจดัการการดําเนินงาน

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพดงักล่าวขา้งต้น ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มผีลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง ซึ่ง

เป็นอกีหนึ่งปัจจยัสําคญัที่ช่วยส่งเสรมิให้บรษิัทฯ มคีวามพร้อมในการขยายธุรกจิเพื่อรกัษาความสามารถในการ

แขง่ขนัในอุตสาหกรรมไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา (2559 – 2563) บรษิทัฯ สามารถรกัษาอตัรากําไร

ขัน้ตน้และกําไรสุทธใิหอ้ยู่ในระดบัรอ้ยละ 14 – 18 และรอ้ยละ 9 – 178 ตามลําดบั รวมถงึผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ให้

อยู่ในระดบัทีแ่ข่งขนัไดม้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 28 ถงึแมว้่าประเทศไทยไดป้ระสบสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในช่วงปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อปรมิาณความต้องการบรโิภค

สตัวน้ํ์า อุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า รวมถงึอุตสาหกรรมอาหารสตัวน้ํ์าโดยรวมของประเทศ  

เนื่องจากธุรกจิรา้นคา้จาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าและผูป้ระกอบการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าตอ้งใชเ้งนิลงทุนค่อนขา้งสงู 

และการกาํหนดมลูคา่วงเงนิการซื้อสนิคา้ และระยะเวลาการใหส้นิเชือ่ (Credit Term) เป็นหนึ่งในปัจจยัสาํคญัในการ

เลอืกซื้ออาหารสตัว์น้ําของลูกค้า ดงันัน้ การมฐีานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัฯ โดยมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อ

ส่วนของผูถ้อืหุน้ตํ่ากว่า 1.0 เท่า และอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยตํ่ากว่า 0.5 เท่า ตลอดช่วง 5 ปีทีผ่่านมา (ปี 

2559 – 2563) ประกอบกับความสามารถของบริษัทฯ ในการบริหารวงจรเงินสด (Cash Cycle) ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพโดยมวีงจรเงนิสด (Cash Cycle) ค่อนขา้งสัน้ประมาณ 28 - 41 วนั จากการบรหิารจดัการลูกหนี้และ

สนิค้าคงเหลอืที่มปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัมกีระแสเงนิสดจากการดําเนินงานในระดบัสูงได้อย่างต่อเนื่องประมาณ  

540 – 800 ลา้นบาทต่อปี ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา (ปี 2559 – 2563) ถอืเป็นอกีหนึ่งขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทีส่าํคญั

ของบรษิทัฯ อกีทัง้ ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสามารถในการจดัหาเงนิทุนในอนาคต ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ตอ้งการขยาย

ธุรกจิเพิม่เตมิ ซึง่เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการขยายธุรกจิเชงิรุกเพือ่เตบิโตในอุตสาหกรรม 

(7) การเป็นบริษทัฯ ท่ีพร้อมสาํหรบัการเติบโตรอบด้านอย่างยัง่ยืน 

จากการที่ประเทศไทยเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายสตัว์น้ําและผลิตภณัฑ์แปรรูปสตัว์น้ําที่สําคญัของโลก โดย

ประเทศไทยมปีรมิาณการเพาะเลี้ยงกุง้ทีเ่ตบิโตขึน้จาก 281,556 ตนั ในปี 2559 เป็น 305,761 ตนั ในปี 2562 และ

ผลผลติปลากะพงขาว เตบิโตขึน้จาก 60,000 ตนั ในปี 2559 เป็น 80,000 ตนั ในปี 2562 ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมการ

เพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา รวมถงึอาหารสตัว์น้ํามศีกัยภาพในการเตบิโตไปเช่นเดยีวกนั บรษิทัฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมมา

เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี มปีระสบการณ์ เงนิทุน รวมถงึมเีทคโนโลย ีบรษิทัฯ อยู่ในตําแหน่งที่มคีวามพรอ้ม

สําหรบัโอกาสในการเตบิโตทัง้ตลาดในประเทศ ผ่านการขยายธุรกจิอาหารสตัว์น้ํา อาหารสตัว์ประเภทอื่นๆ และ

ตลาดต่างประเทศผ่านแนวทางต่างๆ เช่น การเขา้ทาํสญัญาความร่วมมอืกบัพนัธมติรทอ้งถิน่ หรอืการเขา้จดัตัง้ฐาน

การผลติในต่างประเทศกบัพนัธมติรทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

สําหรบัการเตบิโตในตลาดในประเทศ บรษิทัฯ พฒันาและขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิใหม่ๆ เพื่อเป็นการรกัษา

ความสามารถในการแขง่ขนัในฐานะผูนํ้าของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึง่รวมถงึการเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหาร

ปลากะพงแบบเมด็สําเรจ็รูปแทนการใชเ้หยื่อสดเป็นรายแรกๆ ของประเทศไทย ตลอดจนการเป็นผูนํ้าในการผลติ

 

 

8  คาํนวณอตัรากําไรสทุธโิดยไมร่วมผลกระทบจากกําไรและขาดทุนทีไ่มใ่ช่การดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ 
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และจาํหน่ายอาหารปลากะพงยกัษ์ นอกจากนี้ ในช่วงตน้ปี 2562 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ดาํเนินธุรกจิอาหารสตัวบ์ก จดัเป็น

สนิคา้ใหมข่องบรษิทัฯ ซึง่ไดร้บักระแสตอบรบัในช่วงเริม่ตน้เป็นอยา่งด ีสง่ผลใหบ้รษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายอาหาร

สตัว์บกเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 3.4 ล้านบาท ใน 2561 (บรษิัทฯ เริม่ดําเนินการจําหน่ายอาหารสตัว์บก

ในชว่งปลายปี 2561) เป็น 201.9 ลา้นบาท และ 315.7 ลา้นบาท ในปี 2562 และ 2563 ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นอตัรา

การเตบิโตรอ้ยละ 5,852.9 และรอ้ยละ 56.4 ตามลําดบั นอกจากนี้ ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 

บรษิทัฯ ยงัมรีายไดอ้าหารสตัวบ์กทีเ่ตบิโตต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ซึง่เท่ากบั 171.6 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุด

วนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 219.7 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 หรอืคดิเป็นอตัราการ

เตบิโตรอ้ยละ 28.1 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ทัง้นี้ ในปัจจุบนั สว่นแบ่งทางการตลาดของบรษิทัฯ ใน

อุตสาหกรรมอาหารสตัวบ์ก ยงัคงมสีดัสว่นคอ่นขา้งน้อย แต่บรษิทัฯ คาดวา่จะมโีอกาสในการเตบิโตในธุรกจิดงักล่าว

ไดอ้กีมาก 

สาํหรบัการเตบิโตในตลาดต่างประเทศ บรษิทัฯ มโีอกาสในการรบัรูป้ระโยชน์จากผลการดาํเนินงานทีเ่ตบิโต

ขึน้ของการดาํเนินธุรกจิในตลาดต่างประเทศทีม่กีารเตบิโตสงู ทัง้ (1) ตลาดประเทศอินเดีย ซึง่เป็นหนึ่งในประเทศ

ที่ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งที่มกีารเติบโตสูง จากการที่บรษิัทฯ ได้เขา้ทําสญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคฯ เพื่อให้ 

AVANTI มสีทิธใิชช้ื่อทางการคา้ (Tradename) และสูตรการผลติสนิคา้ของบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2546 

โดยตัง้แต่ปี 2546 AVANTI มยีอดจาํหน่ายอาหารกุง้ภายใตช้ือ่การคา้ดงักล่าวเตบิโตจาก 3,056 ตนั ในปี 2546 เป็น 

450,580 ตนั ในปี 2563 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 34.1 ต่อปี และเตบิโตขึน้ต่อเนื่องจาก 222,988 ตนั ใน

งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 299,467 ตนั ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 หรอื

คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 34.3 (2) ตลาดประเทศอินโดนีเซีย บรษิทัฯ เลง็เหน็ว่า อุตสาหกรรมการผลติและ

จาํหน่ายอาหารกุง้ในประเทศอนิโดนีเซยีมศีกัยภาพและมแีนวโน้มในการเตบิโตในอนาคต โดยในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

(ปี 2561-2563) ผลผลติกุ้งจากการเพาะเลี้ยงของประเทศอนิโดนีเซยี มกีารเตบิโตร้อยละ 15 ต่อปี นอกจากนี้ ใน

อดีตที่ผ่านมา อินโดนีเซียไม่ค่อยประสบโรคระบาดรุนแรงในกุ้ง ทําให้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าการเลี้ยงกุ้งใน

อนิโดนีเซยีจะมกีารขยายและมกีารเตบิโตได้เป็นอย่างด ีบรษิทัฯ จงึไดเ้ขา้ร่วมมอืกบัพนัธมติรทอ้งถิน่ (PT MSK) 

และกลุ่ม AVANTI ในการจดัตัง้บรษิทัย่อย (TUKL) เพื่อดําเนินธุรกจิในประเทศดงักล่าว ซึ่งบรษิทัฯ คาดว่า TUKL 

จะสามารถเริม่เปิดดาํเนินงานเชงิพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2564 และ (3) ตลาดประเทศปากีสถาน บรษิทัฯ เลง็เหน็ว่า

อุตสาหกรรมการผลติและจาํหน่ายอาหารปลาในประเทศปากสีถานมศีกัยภาพและมแีนวโน้มในการเตบิโตในอนาคต 

เนื่องจากผลผลติสตัวน้ํ์าในปัจจุบนัยงัอยู่ในระดบัไม่สงูมาก ประกอบกบัการเลี้ยงในเชงิอุตสาหกรรมทีใ่ชอ้าหารเมด็

ยงัมจีํานวนไม่มากนัก โดยในช่วง 18 ปีทีผ่่านมา (ปี 2543 – 2561) ผลผลติสตัว์น้ําจากการเพาะเลี้ยงของประเทศ

ปากสีถาน มกีารเตบิโตมากกว่ารอ้ยละ 1009 บรษิทัฯ จงึไดเ้ขา้ร่วมมอืกบัพนัธมติรทอ้งถิน่ คอื กลุ่ม AMG ในการ

จดัตัง้บริษัทย่อย (AMG-TFM) เพื่อดําเนินธุรกิจในประเทศดงักล่าว โดย AMG-TFM ได้เริ่มเปิดดําเนินงานเชิง

พาณิชยแ์ลว้ในไตรมาส 2 ปี 2564 

ดว้ยความพรอ้มของบรษิทัฯ ในการสรา้งการเตบิโตทัง้ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศประกอบกบั

ความมุ่งมัน่ในการสรา้งความเตบิโตอย่างยัง่ยนื ส่งผลใหบ้รษิทัฯ อยู่ในตําแหน่งทีม่คีวามพรอ้มสําหรบัการเตบิโต

รอบดา้น 

 

 

 

9  ทีม่า: Worldbank 
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1.3 กลยทุธ ์และแนวทางในการดาํเนินธรุกิจ  

บรษิทัฯ มกีลยทุธแ์ละแนวทางการดาํเนินธุรกจิทีส่าํคญั 3 แนวทางดงันี้  

(1) การรกัษาและพฒันาความเป็นผูนํ้าในการผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าในประเทศ 

บรษิทัฯ เริม่เขา้มาดาํเนินธุรกจิในอุตสาหกรรมอาหารสตัวน้ํ์าตัง้แต่ปี 2543 โดยในปัจจุบนั บรษิทัฯ เป็นหนึ่ง

ในผูนํ้าการผลติอาหารสตัวน้ํ์าของประเทศไทย ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัมคีวามมุ่งมัน่ในการสรา้งการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง

ผ่านกลยุทธ์ทีส่ําคญั คอื (1) การร่วมมือกบักลุ่มร้านค้าจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าของบริษทัฯ ควบคู่ไปกบัการ

หาร้านค้าจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าท่ีมีศกัยภาพเพ่ิม การมฐีานลกูคา้กลุ่มรา้นคา้จาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าทีแ่ขง็แกร่ง

เป็นหนึ่งปัจจัยความสําเร็จที่สําคญัของบริษัทฯ เนื่องจากกลุ่มร้านค้าจําหน่ายอาหารสตัว์น้ําจะทําหน้าที่เป็น

ผูส้นับสนุนการจําหน่ายอาหารสตัวข์องบรษิทัฯ เช่น การจดัเกบ็สนิคา้ของบรษิทัฯ เพื่อนําไปรอจาํหน่ายต่อ รวมถงึ

การใหร้ะยะเวลาการใหส้นิเชื่อ (Credit Term) แก่กลุ่มลูกคา้เจา้ของฟารม์เพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์า โดยบรษิทัฯ มแีนวทาง

ในการพฒันาความสมัพนัธก์บัลูกคา้กลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นการตอบสนองความตอ้งการ เช่น การใหว้งเงนิ

การซื้อสนิคา้และระยะเวลาการใหส้นิเชื่อ (Credit Term) ทีเ่หมาะสม เพื่อใหลู้กคา้กลุ่มนี้สามารถไปบรหิารจดัการ

กระแสเงินสดจากการให้ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) แก่ลูกค้าเจ้าของฟาร์มสัตว์น้ํา การกําหนด

ค่าตอบแทนสาํหรบัการขายเพื่อเป็นแรงจงูใจในการสนับสนุนการขายผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ หรอืการส่งทมีงานฝ่าย

ขายและวจิยัและพฒันาเขา้ใหค้วามรูถ้งึผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ เป็นต้น  (2) การสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า

ฟารม์เพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าเดิม โดยเขา้ไปศกึษาขอ้มูล ช่วยแกไ้ขปัญหา และ/หรอืใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัแนวทางการ

เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าอย่างเหมาะสม เช่น การพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ การพฒันาสายพนัธุล์ูกกุง้ทีม่คีุณภาพ แขง็แรง 

เจรญิเตบิโตไดอ้ย่างรวดเรว็ และทนต่อโรค รวมถงึการหาช่องทางจดัจาํหน่ายสตัวน้ํ์าใหม่ๆ เพื่อรองรบัผลผลติสตัว์

น้ําของลูกคา้ เพื่อเพิม่ศกัยภาพและสนับสนุนการเตบิโตของลูกคา้ ซึ่งจะช่วยเพิม่ปรมิาณความต้องการใชอ้าหาร

สตัว์น้ําของบรษิทัฯ (3) การหาลูกค้าฟารม์เพาะเลี้ยงสตัว์น้ํารายใหม่ โดยทมีงานฝ่ายขายจะมุ่งเน้นในการลง

พืน้ทีไ่ปยงัฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา เพื่อทําความเขา้ใจปัญหา (Pain Point) ในปัจจุบนัของเจา้ของฟาร์มเพาะเลี้ยง

สตัว์น้ํา และพยายามนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และแสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่มี

ประสทิธผิลและความคุม้คา่ (Proof of Performance) ของผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ และ (4) การปรบัตวัให้เหมาะสม

กบัความเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเรว็ ด้วยความมุ่งมัน่และตัง้ใจของทมีผูบ้รหิารซึ่งมกีารตดิตามสถานการณ์ 

บรษิทัฯ จะมกีารปรบักลยทุธก์ารขายใหเ้หมาะสมกบัสภาวะอุตสาหกรรม เชน่ การปรบัตวัในชว่งปี 2563 - มถุินายน 

2564 ซึง่ประเทศไทยประสบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ช่วย

ใหบ้รษิทัฯ สามารถรกัษาปรมิาณคาํสัง่ซื้อในช่วงปี 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 ใหเ้ท่ากบั 

163,355 ตนั และ 90,770 ตนั ตามลําดบั ซึ่งอยู่ในระดบัใกล้เคยีง/สูงกว่าปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากบั 167,446 ตนั ในปี 

2562  

  



สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
   

 

  

สว่นที ่2.2.1 หน้า 12 

 
 

(2) การพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑแ์ละประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัอย่างยัง่ยืน 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการพฒันาคุณภาพผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตเป็นอย่างมาก ผ่าน

กระบวนการวจิยัและพฒันา โดยบรษิทัฯ ปรบัปรุงและพฒันาสตูรและกระบวนการผลติอยา่งต่อเนื่อง เพือ่สรา้งความ

แตกต่างและยกระดบัมาตรฐานคุณภาพผลติภณัฑ์ ควบคู่ไปกบัการลงทุนและจดัหาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการ

ผลติและการดาํเนินงานใหม่ๆ ทีจ่ะช่วยพฒันาระบวนการผลติและประสทิธภิาพการผลติ เพื่อเป็นการเพิม่ศกัยภาพ

ในการแขง่ขนัสูก่ารเป็นผูนํ้าในธุรกจิอาหารสตัวน้ํ์า โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

(2.1) การมุ่งเน้นพฒันาผลิตภณัฑแ์ละสตูรอาหาร เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

บรษิทัฯ ไดม้กีารกําหนด กระบวนการศกึษา วจิยั และพฒันาผลติภณัฑแ์ละสตูรอาหารอย่างเป็นระบบ โดย

เริม่ตัง้แต่การศกึษาในระดบัหอ้งทดลอง ก่อนขยายไปยงัการทดลองเลี้ยงในขนาดใหญ่ขึน้จนกระทัง่ทดลองเลี้ยงใน

ฟารม์ทดลอง เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจถงึผลการใชอ้าหารสตูรใหม ่โดยการวจิยัและพฒันา จะมุ่งเน้นในเรื่อง ดงันี้ (1) 

การพฒันาเพ่ิมประสิทธิผลของอาหารสตัว์น้ําของบริษทัฯ ต่อการเจริญเติบโตของสตัวน้ํ์า ซึ่งได้แก่ อตัรา

การเจรญิเตบิโตต่อวนั (ADG) อตัราการแลกเนื้อ (FCR) และอตัราการรอดตาย ตวัอย่างผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัฯ มกีาร

พฒันา เช่น อาหารกุ้งกุลาดําสูตร PROFEED TURBO อาหารกุ้งกุลาดํา PROFEED และอาหารกุ้งขาว NANAMI  

(2) การพฒันาสตูรอาหารสาํหรบัสตัวน้ํ์าชนิดใหม่ เพือ่สง่เสรมิใหม้สีตัวน้ํ์าเศรษฐกจิทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ โดย

ที่ผ่านมา ได้มกีารรเิริม่คดิค้นสูตรอาหารสตัว์น้ําชนิดใหม่ๆ เช่น อาหารปลากะพงยกัษ์ ปลาเก๋า อาหารปลาสลดิ 

อาหารปู และปลากดคงั เป็นตน้ รวมถงึบรษิทัฯ ยงัเป็นเพยีงหนึ่งในบรษิทัทีส่ามารถผลติอาหารสตัวน้ําวยัอ่อนซึ่ง

ตอ้งมขีนาดเมด็อาหารทีม่ขีนาดเลก็พเิศษ จากการทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารพฒันาและวจิยัสตูรการผลติจนสามารถผลติ

อาหารทีม่ขีนาดเลก็พเิศษดงักล่าวได ้นอกจากนี้ ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ยงัอยู่ระหว่างการพฒันาอาหารสตัวน้ํ์าอื่นๆ 

เช่น ปูทะเล พ่อแม่พนัธุ์กุง้ อาหารลูกกุง้วยัอ่อน (3) การพฒันาสูตรอาหารโดยใช้วตัถดิุบใหม่ เพื่อลดการพึง่พงิ

วตัถุดบิประเภทใดประเภทหนึ่ง และประโยชน์ต่อการประหยดัต้นทุนวตัถุดบิของบรษิทัฯ เช่น การพฒันาโดยใช้

วตัถุดบิใหม่ๆ  เชน่ โปรตนีจากพชื และการพฒันาสตูรการผลติทีล่ดปรมิาณการใชน้ํ้ามนัปลา เป็นตน้  

(2.2) การพฒันากระบวนการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

บรษิัทฯ ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารสตัว์น้ํา ได้มุ่งเน้นในการพฒันาประสทิธภิาพในกระบวนการ

ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนําเทคโนโลยีที่ทนัสมยัเข้ามาช่วยในกระบวนการดําเนินงาน เช่น การมี

สายการผลิตที่เป็นระบบอตัโนมตัิที่มกีารควบคุมด้วยระบบคอมพวิเตอร์ (Automated Production Line) เพื่อให้

สามารถผลติสนิค้าได้อย่างแม่นยําและสามารถตดิตามผลการผลติสนิค้าได้ตลอดกระบวนการผลติ การลงทุนใน

เทคโนโลยเีพื่อพฒันาระบบการจดัการสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นระบบอตัโนมตั ิเช่น การใชหุ้่นยนต์ในการ

เคลื่อนยา้ยและจดัเรยีงสนิค้าสําเรจ็รูป รวมถงึการใช้ระบบบรหิารสนิค้าคงคลงัโดยใช้แอพลเิคชัน่ เพื่อให้ขอ้มูลมี

ความถูกตอ้ง แมน่ยาํและตรวจสอบได ้ 

สําหรบัในด้านคุณภาพของกระบวนการดําเนินงาน ในปัจจุบนั บรษิทัฯ เป็นหนึ่งในผูผ้ลติอาหารสตัว์น้ําที่

ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานและแนวปฏบิตัขิองการปฏบิตัทิีด่ใีนการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์า (Best Aquaculture Practices 

(BAP)) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กําหนดขึ้น เพื่อให้ผู้ผลิตสนิค้าในอุตสาหกรรมสตัว์น้ํา ต้องดําเนินธุรกิจโดยมคีวาม

รบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม ใส่ใจกบัความปลอดภยัของสนิคา้อาหาร โดยตอ้งสามารถตรวจสอบยอ้นกลบั

สนิคา้ได ้จาก Global Aquaculture Alliance (GAA) รวมถงึไดร้บัการรบัรองมาตรฐานและรางวลัอื่นๆ เช่น G ISO 

9001 ISO 14001 ISO45000 OHSAS 18001 ood Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis and Critical 
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Control Point (HACCP) จากกรมปศุสตัว์และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รวมถงึการได้เป็นผูผ้ลติ

อาหารสตัวน้ํ์าทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีน Food and Drug Administration (FDA) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้  

(3) การขยายฐานลกูค้าไปยงัประเทศท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต 

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้ําของประเทศอื่นในบริเวณภูมิภาคเอเชีย ซึ่งได้แก่ ประเทศ

อนิโดนีเซยี ศรลีงักา ปากสีถาน และพม่า เป็นตน้ ยงัอยู่ในช่วงเริม่ตน้และมศีกัยภาพในการเตบิโตไดอ้กีมาก ซึง่ถอื

เป็นโอกาสที่ดีสําหรับบริษัทฯ ซึ่งมีความพร้อมทางด้านความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิตและอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยกีารผลติ เงนิลงทุน และแบรนด์ทีม่ชีื่อเสยีงและไดร้บัการยอมรบัในวงกวา้งในประเทศไทยและในระดบั

สากล ทีจ่ะขยายฐานลูกคา้ในประเทศดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัฯ มแีนวทางในการขยายธุรกจิในต่างประเทศดว้ยความ

ระมดัระวงั โดยมกีระบวนการพจิารณาในระดบัผู้บรหิารและกรรมการอย่างรอบคอบ โดยมปัีจจยัสําคญัในการ

พจิารณา ได้แก่ ความเป็นไปได้ของการลงทุน อตัราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบั ความเสี่ยงและแนวทางการ

บรหิารหรอืลดความเสีย่ง ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุน 

โดยบรษิทัฯ อาจมแีนวทางในการขยายธุรกจิไดห้ลายแนวทาง คอื การส่งสนิคา้เขา้ไปจําหน่าย ซึ่งเป็นแนวทางใน

การขยายธุรกิจไปยงัประเทศมาเลเซียและศรลีงักา หรอืการเข้าร่วมมอืกบัพนัธมติรท้องถิ่นสําหรบัประเทศที่มี

ศกัยภาพ มขีนาดตลาดทีคุ่ม้คา่กบัการลงทุน และ/หรอืมแีนวโน้มในการเตบิโตทีด่ ีรวมถงึมพีนัธมติรทอ้งถิน่ทีจ่ะช่วย

สนับสนุนการขยายธุรกิจของบรษิัทฯ บรษิัทฯ อาจพจิารณาเขา้ลงทุนโดยการจดัตัง้ฐานการผลติ ซึ่งจะช่วยเพิม่

ความสามารถในการแข่งขนัและลดต้นทุนการขนส่งสนิค้า ตวัอย่างเช่น ในปัจจุบนั บรษิัทฯ ได้มกีารร่วมมอืกบั

พนัธมติรท้องถิน่ในการขยายธุรกจิในการเขา้ไปจดัตัง้ฐานการผลติในประเทศอินโดนีเซยี และปากสีถาน (โปรด

พจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิสว่นที ่2.2.6 โครงการในอนาคต)  
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1.4 ความเป็นมาและพฒันาการท่ีสาํคญั 

เมื่อวนัที ่29 มถุินายน 2543 TU และกลุ่มครอบครวับุญมโีชต ิไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกาสในอุตสาหกรรมอาหารสตัวน้ํ์า จงึ

ร่วมลงทุนโดยการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัฯ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า ดว้ยทุนจด

ทะเบยีนชําระแล้ว เท่ากบั 80.0 ล้านบาท และไดท้ําการเขา้ซื้อธุรกจิผลติและจําหน่ายอาหารกุ้ง (ซึ่งรวมถงึทีด่นิและอาคาร

โรงงานในอําเภอระโนด จงัหวดัสงขลา แบรนด์สนิค้า “โปรฟีด (PROFEED)” “แอควาฟีด (AQUAFEED)” และ “ซีฟีด 

(SEAFEED)” และใบอนุญาตทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิและ/หรอืการครอบครองทรพัย์สนิ) จากบรษิทั แอควาสตาร์ 

จํากดั (“Aqua Star”) โดยในช่วงแรกของการเริม่ดําเนินธุรกจิ บรษิทัฯ มโีรงงานผลติสนิคา้เพยีง 1 แห่ง ตัง้อยู่ที ่อําเภอระ

โนด จงัหวดัสงขลา (โรงงานระโนด) โดยมกีําลงัการผลติสูงสุด เท่ากบั 24,000 ตนัต่อปี โดยเป็นการผลติและการจําหน่าย

อาหารกุ้งเพียงอย่างเดียวภายใต้แบรนด์สินค้า “โปรฟีด (PROFEED)” และ “แอควาฟีด (AQUAFEED)” ซึ่งเป็นการ

จําหน่ายในประเทศทัง้หมด ในปี 2544 บรษิทัฯ ไดม้กีารขยายโรงงานเพิม่เตมิอกี 1 แห่งทีอ่ําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 

(โรงงานมหาชยั) และไดม้กีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนชําระแล้ว จาก 80.0 ล้านบาท เป็น 200.0 ล้านบาท เพื่อรองรบัการขยาย

โรงงานดงักล่าว ทัง้นี้ ในช่วงปีดงักล่าว บรษิทัฯ ยงัไดท้ําการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทีต่ัง้ของบรษิทัฯ จากโรงงานระโนดมา

เป็นโรงงานมหาชยั รวมถงึบรษิทัฯ ยงัไดเ้ริม่มกีารส่งออกสนิคา้ไปจาํหน่ายในต่างประเทศเป็นครัง้แรก คอื ประเทศมาเลเซยี 

ต่อมา ในปี 2545 บรษิัทฯ ได้มกีารขยายกําลงัการผลิตอาหารกุ้ง จาก 24,000 ตนัต่อปี เป็น 73,000 ตนัต่อปี ในบรเิวณ

โรงงานมหาชยั จนกระทัง่ในปี 2549 บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกาสในการขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหารปลา 

บรษิทัฯ จงึไดท้ําการเพิม่สายการผลติอาหารกุ้งและอาหารปลาทีโ่รงงานมหาชยัอกี 149,000 ตนัต่อปี และบรษิทัฯ ไดม้กีาร

เพิม่ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้จาํนวน 200.0 ลา้นบาท เป็น 300.0 ลา้นบาท ในช่วงปีดงักล่าวอนัเป็นผลใหบ้รษิทัฯ มกีําลงัการ

ผลติรวมเพิม่ขึน้เป็นเท่ากบั 252,000 ตนัต่อปี ทัง้นี้ ดว้ยความทีผ่ลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ มคีุณภาพดแีละมคีวามสมํ่าเสมอใน

ดา้นประสทิธผิลในการช่วยเพิม่การเจรญิเตบิโตของสตัวน้ํ์า รวมถงึมคีวามหลากหลายและสามารถตอบสนองความตอ้งการที่

แตกต่างกนัของลูกคา้แต่ละกลุ่ม อกีทัง้ยงัมรีาคาทีแ่ขง่ขนัได ้ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มปีรมิาณการขายอาหารสตัวน้ํ์าทีเ่ตบิโตอย่าง

ต่อเนื่อง จนเป็นผลใหใ้นระหว่างปี 2557 – 2559 บรษิทัฯ ตอ้งมกีารขยายกําลงัการผลติอาหารสตัวน้ํ์าจนเป็นผลใหก้ําลงัการ

ผลติอาหารสตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ เพิม่เป็นเท่ากบั 276,000 ตนัต่อปี บรษิทัฯ ไดม้กีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้จาํนวน 300.0 

ลา้นบาท เป็น 500.0 ลา้นบาท เพือ่นํามาขยายสายการผลติดงักล่าว 

ในปี 2555 บรษิัทฯ ได้ร่วมลงทุนกบับรษิัท มติซูบชิ ิคอร์ปอเรชัน่ (“Mitsubishi”) ซึ่งเป็นบรษิัทการค้าระหว่าง

ประเทศ (Trading Firm) ในการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจาํกดั (“TMAC”) เพื่อประกอบธุรกจิถอืหุน้ในบรษิทัย่อยที่

ประกอบธุรกจิฟารม์เพาะพนัธุก์ุง้และฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ (รวมกนัเรยีกวา่ “กลุ่ม TMAC”) ดว้ยทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ในช่วง

เริม่ตน้ เท่ากบั 560.0 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ และ Mitsubishi มกีารถอืหุน้ใน TMAC ในสดัส่วนรอ้ยละ 51.0 และรอ้ยละ 49.0

ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ ตามลาํดบั อยา่งไรกด็ ีในเดอืนสงิหาคม 2561 บรษิทัฯ ไดจ้าํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC ดงักล่าว

ทัง้จํานวนให้แก่ TU เพื่อเป็นการปรบัโครงสร้างธุรกจิในกลุ่มบรษิัทฯ และกลุ่ม TU (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน

หวัขอ้ 1.5 การปรบัโครงสรา้งในกลุ่มบรษิทัฯ)  

นอกจากนี้ ในเดอืนเมษายน 2561 บรษิทัฯ ได้มกีารปรบัโครงสร้างการถอืหุ้นของบรษิัทฯ เพื่อรองรบัการเขา้จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยการเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) อนัเป็นผลใหบ้รษิทัฯ มทุีนจดทะเบยีนชําระแลว้เพิม่ขึน้จาก 500.0 

ลา้นบาท เป็น 820.0 ลา้นบาท ต่อมา ในเดอืนกนัยายน 2561 บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารเขา้ร่วมลงทุนจดัตัง้บรษิทัย่อยในประเทศ

อนิโดนีเซยี คอื TUKL ขึน้เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าไปในประเทศอนิโดนีเซยี โดยเป็นการรว่มทุนกบั

พนัธมติรทางธุรกจิ (Strategic Partner) 2 กลุ่ม คอื (1) กลุ่ม PT MSK ซึ่งเป็นผูป้ระกอบธุรกจิแปรรูปอาหารแช่แขง็รายใหญ่

ในประเทศอนิโดนีเซยี และ (2) กลุ่ม AVANTI ซึ่งเป็นกลุ่มผูผ้ลติและจําหน่ายอาหารสตัว์น้ํารายใหญ่ในประเทศอนิเดยี โดย

บรษิทัฯ PT MSK และกลุ่ม AVANTI มสีดัสว่นการถอืหุน้ใน TUKL เท่ากบัรอ้ยละ 65.0 รอ้ยละ 25.0 และรอ้ยละ 10.0 ของทุน
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จดทะเบียนชําระแล้วของ TUKL ตามลําดับ โดยในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีการเข้าทําสัญญาผู้ถือหุ้น 

(Shareholder Agreement) กบั PT MSK และกลุ่ม AVANTI เพื่อตกลงสทิธ ิอํานาจ และหน้าทีข่องผูถ้อืหุน้แต่ละฝ่าย (โปรด

พจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.8 ขอ้มลูสาํคญัอืน่) ต่อมา ในเดอืนสงิหาคม 2561 บรษิทัฯ และพนัธมติรอกี 2 กลุ่ม 

ไดม้กีารจ่ายชําระเงนิค่าหุน้สามญัใน TUKL เป็นครัง้แรก เป็นจํานวนรวม 39,984 ล้านรูเปีย (หรอืคดิเป็นประมาณ 92 ล้าน

บาท อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่23 สงิหาคม 2561 คอื 434.8 รเูปีย เท่ากบั 1 บาท9

10)11  

ต่อมา ในปี 2562 – 2563 บรษิทัฯ และพนัธมติรอกี 2 กลุ่ม ได้มกีารจ่ายชําระเงนิค่าหุ้นสามญัใน TUKL เพิม่เตมิ

ตามสดัส่วนการถอืหุน้อกี 3 ครัง้ เพื่อลงทุนในทีด่นิ อาคารโรงงาน และเครื่องจกัรในการผลติของ TUKL และใชเ้ป็นเงนิทุน

หมุนเวยีนในช่วงเริม่แรกของ TUKL เป็นจํานวนรวม 159,936 ล้านรูเปีย ส่งผลให ้ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 TUKL มทุีน

ชําระแล้วเท่ากบั 199,920 ล้านรูเปีย (หรอืคดิเป็นประมาณ 458 ล้านบาท) 11

12 (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่

2.2.8 ขอ้มูลสําคญัอืน่) โดยปัจจุบนั TUKL อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารโรงงาน ทยอยนําเขา้และตดิตัง้เครื่องจกัรเพื่อ

ดําเนินธุรกจิ ทัง้นี้ บรษิทัฯ คาดว่า TUKL จะสามารถผลติและจําหน่ายอาหารกุ้งไดภ้ายในปี 2564 บรษิทัฯ ไดม้กีารนําเขา้

อาหารกุง้ทีผ่ลติโดยโรงงานของบรษิทัฯ ในประเทศไทยเพื่อไปทดลองตลาดในประเทศอนิโดนีเซยีเป็นการล่วงหน้าตัง้แต่ใน

เดอืนมนีาคม 2564 (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.6 โครงการในอนาคต) 

ในชว่งปลายปี 2561 บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิการผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวบ์ก ซึง่ไดแ้ก ่อาหาร

สตัวปี์ก และอาหารสุกร เป็นตน้ เพื่อเพิม่โอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ ในขณะเดยีวกนัยงัเป็นการช่วยเพิม่อตัราการใชก้ําลงั

การผลติ (Utilization Rate) ของเครื่องจกัรของบรษิทัฯ อกีดว้ย เนื่องจากบรษิทัฯ สามารถปรบัเปลีย่นสายการผลติทีม่อียูเ่พือ่

ไปใชใ้นการผลติอาหารสตัวบ์กไดโ้ดยใชเ้งนิลงทุนจาํนวนไม่สงู ต่อมา ในเดอืนพฤษภาคม 2562 บรษิทัฯ ไดข้ายทีด่นิทีไ่ม่ใช่

สนิทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) ในจงัหวดัพงังา ขนาด 96.5 ไร่ ใหแ้ก่ TU โดยมมีูลค่าซื้อขาย

เท่ากบั 440.0 ล้านบาท (ทีด่นิดงักล่าวมมีูลค่าตามบญัช ีเท่ากบั 152.2 ล้านบาท ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562) เพื่อการปรบั

โครงสรา้งของบรษิทัฯ และลดโอกาสเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการใหเ้ช่าทีด่นิแก่บรษิทัอื่นในกลุ่ม 

TU (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.4.16 การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ)  

ในปี 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2563 เมื่อวนัที ่3 พฤศจกิายน 2563 ไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ร่วม

ลงทุนจดัตัง้บรษิทัย่อยในประเทศปากสีถาน คอื AMG-TFM ขึน้เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าในประเทศ

ปากสีถาน โดยในเดอืนมกราคม 2564 บรษิทัฯ ไดม้กีารเขา้ทาํสญัญาผูถ้อืหุน้ (Shareholder Agreement) กบักลุ่ม AMG ซึง่

เป็นผูป้ระกอบธุรกจิอาหารสตัวน้ํ์ารายสาํคญัรายหนึ่งในประเทศปากสีถาน เพื่อตกลงสทิธ ิอํานาจ และหน้าทีข่องผูถ้อืหุน้แต่

ละฝ่าย และบรษิทัฯ กลุ่ม AMG ซึง่เขา้ลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 51.0 และรอ้ยละ 49.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ AMG-

TFM ตามลําดบั โดยบรษิทัฯ และกลุ่ม AMG ไดจ้่ายชาํระเงนิค่าหุน้ใน AMG-TFM ตามสดัส่วนการถอืหุน้ รวมจาํนวน 2 ครัง้ 

ในเดอืนมถุินายนและเดอืนสงิหาคม 2564 เป็นจํานวนรวม 300.0 ล้านรูปีปากสีถาน ส่งผลให้ ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2564 

AMG-TFM มทุีนชําระแลว้เท่ากบั  300.0 ลา้นรูปีปากสีถาน (หรอืคดิเป็นประมาณ 60.7 ลา้นบาท) (โดยเป็นมูลค่าเงนิลงทุน

ของบรษิทัฯ เท่ากบั 153.0 ลา้นรปีูปากสีถาน หรอืประมาณ 31.0 ลา้นบาท)12

13 โดยในชว่งแรก AMG-TFM จะเริม่ดาํเนินธุรกจิ

อาหารปลาเป็นหลกั ทัง้นี้ AMG-TFM ไดเ้ริม่ดาํเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ในชว่งไตรมาส 2 ปี 2564 

 

 

10  อตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ (ทีม่า: งบการเงนิของบรษิทัฯ) 
11  โดยเป็นมลูคา่เงนิลงทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 25,990 ลา้นรเูปีย หรอืประมาณ 64 ลา้นบาท  
12 โดยเป็นมลูคา่เงนิลงทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 129,948 ลา้นรเูปีย หรอืประมาณ 302 ลา้นบาท 

13
  อตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ (ทีม่า: งบการเงนิของบรษิทัฯ)  
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นอกจากนี้  ในปี 2563 - ไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีการเพิ่มกําลังการผลิตสายการผลิตอาหารปลาอีก 1 

สายการผลติ และไดม้กีารรือ้ถอนสายการผลติอาหารกุง้ทีม่อีายุการใชง้านมานาน ส่งผลใหก้ําลงัการผลติของบรษิทัฯ ณ วนัที ่

30 มถุินายน 2564 เท่ากบั 273,000 ตนัต่อปี โดยแบ่งเป็นกําลงัการผลติอาหารกุ้ง 153,000 ตนัต่อปี กําลงัการผลติอาหาร

ปลา 90,000 ตนัต่อปี และกาํลงัการผลติอาหารสตัวบ์ก 30,000 ตนัต่อปี   

โดยลาํดบัเหตุการณ์ทีส่าํคญัของบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ปี พฒันาการท่ีสาํคญั 

2543 จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทฯ ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารกุ้ง และเข้าซ้ือธุรกิจผลิต

และจาํหน่ายอาหารกุ้งจากบริษทั แอควาสตาร ์จาํกดั (Aqua Star) 

- TU และกลุ่มครอบครวับุญมโีชต ิจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัทฯ ด้วยทุนจดทะเบยีนชําระแล้ว เท่ากบั 80.0 

ล้านบาท โดยมีจํานวนหุ้น 8.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

ประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหารกุง้  

- บรษิทัฯ เขา้ซื้อธุรกจิผลติและจําหน่ายอาหารกุ้ง ซึ่งรวมถงึทีด่นิ อาคารโรงงาน แบรนด์สนิคา้ “โปรฟีด 

(PROFEED)” “แอควาฟีด (AQUAFEED)” และ “ซีฟีด (SEAFEED)” และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกบั

การประกอบธุรกจิและ/หรอืการครอบครองทรพัย์สนิ จาก Aqua Star ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่ได้

เป็นบุคคลทีอ่าจขดัแยง้ของบรษิทัฯ 

- บรษิทัฯ มทีี่ตัง้สํานักงานใหญ่ของบรษิทัฯ และโรงงานเพยีงแห่งเดยีว ตัง้อยู่เลขที่ 103/1 หมู่ที่ 2 ถนน

สงขลา-ระโนด ตาํบลปากแตระ อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา (โรงงานระโนด)  

- บรษิทัฯ มกีารผลติและการจาํหน่ายอาหารกุง้ภายใตแ้บรนดส์นิคา้ “โปรฟีด (PROFEED)” และ “แอควา

ฟีด (AQUAFEED)” 

2544 เพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ขยายโรงงานเพ่ิมเต่ิมอีก 1 แห่ง จดทะเบียนเปล่ียนแปลงท่ีตัง้ของ 

บริษทัฯ และเร่ิมขยายธรุกิจไปยงัประเทศมาเลเซีย 

- บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ จาก 80.0 ลา้นบาท โดยมจีาํนวนหุน้ 8.0 ลา้นหุน้ เป็น 200.0 ลา้น

บาท โดยมจีาํนวนหุน้ 20.0 ลา้นหุน้ ดว้ยมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10.0 บาท  

- บรษิทัฯ ก่อสรา้งอาคารโรงงานเพิม่เตมิอกี 1 แหง่ ตัง้อยูเ่ลขที ่89/1 หมูท่ี ่2 ถนนพระราม 2 ตาํบลกาหลง 

อําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 (โรงงานมหาชยั) เพื่อทําการรองรบัการขยายกําลงัการผลติจาก 

24,000 ตนัต่อปี เป็น 73,000 ตนัต่อปี และทําการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทีต่ัง้ของบรษิทัฯ จากโรงงาน

ระโนดมาเป็นโรงงานมหาชยั 

- บรษิทัฯ เริม่สง่ออกสนิคา้ไปยงัต่างประเทศเป็นครัง้แรก คอื ประเทศมาเลเซยี 

2546 เข้าทาํสญัญาความร่วมมือทางเทคนิคและการอนุญาตให้ใช้ช่ือทางการค้า (Tradename) กบัพนัธมิตร

ในประเทศอินเดีย (AVANTI) 

บรษิทัฯ เขา้เป็นพนัธมติรกบั AVANTI โดยการทาํสญัญาความรว่มมอืทางเทคนิคและการอนุญาตให ้AVANTI 

จําหน่ายอาหารกุง้ในประเทศอนิเดยี และส่งออกอาหารกุง้ โดยใชส้ตูรการผลติ ชื่อทางการคา้ (Tradename) 

“PROFEED” และชื่อทางการค้าสําหรบัอาหารกุ้งขาว “NANAMI” (โดย AVANTI จําหน่ายภายใต้ชื่อทาง

การคา้ “MANAMEI”) (โปรดพจิารณารายละเอยีดของสญัญาเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.8 ขอ้มลูสาํคญัอืน่)  
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2549 ขยายธรุกิจไปยงัธรุกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารปลา  

- บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนชําระแล้ว จาก 200.0 ล้านบาท โดยมจีํานวนหุน้ 20.0 ล้านหุ้น เป็น 300.0 

ลา้นบาท โดยมจีาํนวนหุน้ 30.0 ลา้นหุน้ ดว้ยมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10.0 บาท  

- บรษิทัฯ แกไ้ขวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกจิจาก “การประกอบธรุกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารกุ้ง” 

เป็น “การประกอบธรุกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารกุ้ง อาหารปลา อาหารสตัวบ์ก และอาหารสตัว”์  

- บรษิทัฯ เริม่ดาํเนินการผลติและจาํหน่ายอาหารปลาน้ําจดื ภายใตแ้บรนดส์นิคา้ “โปรฟีด (PROFEED)”, 

“นานามิ (NANAMI)” และ “โอนิล” ซึง่ไดแ้ก่ อาหารปลานิล อาหารปลาดุก และอาหารปลาทบัทมิ เป็น

ตน้ 

2550 ขยายธรุกิจไปยงัธรุกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารปลากะพง 

- บรษิทัฯ เริม่ขยายธุรกจิเขา้สูธุ่รกจิการผลติและจาํหน่ายอาหารปลาทะเล คอื อาหารปลากะพง ภายใต ้

แบรนดส์นิคา้ “โปรฟีด (PROFEED)” โดยบรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติอาหารสตัวน้ํ์ารายแรกๆ ของประเทศไทยที่

บุกเบกิเขา้สูธุ่รกจิอาหารปลากะพง 

2553 เพ่ิมทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 

- บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนชําระแล้ว จาก 300.0 ล้านบาท โดยมจีํานวนหุน้ 30.0 ล้านหุ้น เป็น 500.0

ลา้นบาท โดยมจีาํนวนหุน้ 50.0 ลา้นหุน้ ดว้ยมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10.0 บาท  

2555  จดทะเบียนจดัตัง้การร่วมค้า คือ บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั (TMAC) 

- บรษิัทฯ ได้ร่วมลงทุนกบั Mitsubishi ซึ่งเป็นบรษิัทการค้าระหว่างประเทศ (Trading Firm) ในการจด

ทะเบียนจดัตัง้ TMAC เพื่อประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจฟาร์มเพาะพนัธุ์และฟาร์ม

เพาะเลีย้งกุง้ โดยบรษิทัฯ และ Mitsubishi มกีารถอืหุน้ใน TMAC ในสดัสว่นรอ้ยละ 51.0 และรอ้ยละ 49.0 

ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ ตามลําดบั ทัง้นี้ ถงึแมว้่า TMAC จะไม่ไดป้ระกอบธุรกจิเดยีวกนักบับรษิทัฯ 

แต่เนื่องจาก TMAC เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้ํา (Upstream) เช่นเดียวกับบริษัทฯ ในช่วงเวลา

ดงักล่าว TU จงึพจิารณาใหบ้รษิทัฯ เป็นผูเ้ขา้ลงทุนใน TMAC  

2561 ปรบัโครงสร้างการถือหุ้นและเพ่ิมทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว และปรบัโครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ  

- ในเดอืนเมษายน 2561 TU เขา้ซื้อหุน้ของบรษิทัฯ จํานวน 6.0 ลา้นหุน้ หรอืคคิเป็นรอ้ยละ 12.1 ของทุน

จดทะเบยีนชาํระแลว้ของบรษิทัฯ ในราคาหุน้ละ 78.4 บาท จากกลุ่มผูถ้อืหุน้รายยอ่ย สง่ผลใหส้ดัสว่นการ

ถอืหุ้นของ TU ในบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จากร้อยละ 51.0 เป็นร้อยละ 63.1 ของทุนจดทะเบยีนชําระแล้วของ

บรษิทัฯ  

- ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2561 ของบรษิทัฯ ไดม้มีตเิพิม่ทุนจดทะเบยีน

ของบรษิทัฯ จํานวน 320.0 ลา้นบาท โดยจดัสรรหุน้สามญัทัง้หมด จํานวน 32.0 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไว้

หุ้นละ 10.0 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 

(“RO”) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 10.0 บาท สง่ผลใหภ้ายหลงัจาก RO บรษิทัฯ มทุีนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

จาํนวน 820.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ย หุน้สามญัทัง้หมด จาํนวน 82.0 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10.0 

บาท ทัง้นี้ เนื่องจากมผีูถ้อืหุน้บางส่วนไม่ไดใ้ชส้ทิธใินการจองซื้อหุน้เพิม่ทุนในส่วนของตนเอง TU จงึได้

จองซื้อหุน้เพิม่ทุนตามสดัส่วนของตนและสดัส่วนทีเ่หลอืจากการจดัสรรทัง้หมด เพื่อใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัเงนิ
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เพิม่ทุนครบตามจํานวน ส่งผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของ TU เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 63.1 เป็นร้อยละ 66.9 

ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของบรษิทัฯ  

- ในเดือนพฤษภาคม 2561 บรษิัทฯ ได้มกีารเข้าทําสญัญาผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ในการ 

ร่วมลงทุนจดัตัง้บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ในประเทศอนิโดนีเซยี คอื TUKL กบัพนัธมติรทางธุรกจิ 2 ราย 

ไดแ้ก่ PT MSK และกลุ่ม AVANTI (ประกอบดว้ย AVANTI และ Srinivasa) เพื่อตกลงสทิธ ิอํานาจ และ

หน้าทีข่องผูถ้อืหุ้นแต่ละฝ่าย (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.8 ขอ้มูลสําคญัอืน่) โดย

บรษิทัฯ PT MSK และกลุ่ม AVANTI มสีดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 65.0 รอ้ยละ 25.0 และรอ้ยละ 10.0 ของ

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ TUKL ตามลําดบั (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ 1.5 การปรบั

โครงสรา้งในกลุ่มบรษิทัฯ) 

- ในเดอืนสงิหาคม 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทําสญัญาจาํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC ใหแ้ก่ TU ในราคาเท่ากบั 

31.6 ลา้นบาท (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ 1.5 การปรบัโครงสรา้งในกลุ่มบรษิทัฯ) 

- ในเดอืนสงิหาคม 2561 บรษิทัฯ PT MSK และกลุ่ม AVANTI ไดม้กีารจ่ายชําระเงนิค่าหุน้ใน TUKL เป็น

ครัง้แรก รวมเป็นจาํนวน 39,984 ลา้นรเูปีย (หรอืคดิเป็นประมาณ 92 ลา้นบาท อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่

23 สงิหาคม 2561 คอื 434.8 รูเปีย เท่ากบั 1 บาท 13

14) (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ 1.5 

การปรบัโครงสรา้งในกลุ่มบรษิทัฯ) 

2562 ขยายธุรกิจไปยงัอาหารสตัว์บกและแปรสภาพเป็นจากบริษัทจาํกดัเป็นบริษัทมหาชน เพ่ิมทุนจด

ทะเบียนชาํระแล้ว ลงทุนเพ่ิมเติมใน TUKL และจาํหน่ายท่ีดินท่ีไม่ใช่ทรพัยสิ์นหลกัในการดาํเนินงาน 

(Non-core Operating Assets) 

- ในช่วงตน้ปี 2562 บรษิทัฯ ไดม้กีารขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิการผลติและจําหน่ายอาหารสตัวบ์ก ซึ่งไดแ้ก่ 

อาหารสตัวปี์ก และอาหารสุกร เป็นตน้ เพื่อเพิม่โอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ ในขณะเดยีวกนัยงัเป็นการ

ชว่ยเพิม่อตัราการใชก้าํลงัการผลติ (Utilization Rate) ของเครือ่งจกัรของบรษิทัฯ อกีดว้ย 

- ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 ของบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2562 ไดม้มีตดิงันี้  

o อนุมตัิแปรสภาพบรษิัทเป็นบรษิัทมหาชนจํากดั และเปลี่ยนชื่อเป็น บรษิัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ 

จาํกดั (มหาชน) (โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพจากบรษิทัจาํกดัเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดัและ

เปลีย่นชือ่บรษิทั เมือ่วนัที ่4 มถุินายน 2562) 

o เปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัฯ จากเดมิหุน้ละ 10.0 บาท เป็นหุน้ละ 2.0 บาท 

สง่ผลใหจ้าํนวนหุน้สามญัของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 82.0 ลา้นหุน้ เป็น 410.0 ลา้นหุน้  

o เพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 90.0 ลา้นหุน้ ส่งผลใหทุ้นจดทะเบยีนของ

บรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 410.0 ลา้นหุน้ เป็น 500.0 ลา้นหุน้ ดว้ยมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2.0 บาท  

- ในเดอืนเมษายน 2562 บรษิทัฯ PT MSK และกลุ่ม AVANTI ไดม้กีารจ่ายชําระเงนิค่าหุน้ใน TUKL เป็น

ครัง้ทีส่อง รวมเป็นจํานวน 93,256 ล้านรูเปีย (หรอืคดิเป็นประมาณ 217 ล้านบาท อตัราแลกเปลี่ยน ณ 

วนัที ่25 เมษายน 2562 คอื 430.3 รเูปีย เท่ากบั 1 บาท)  

 

 

14   อตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ (ทีม่า: งบการเงนิของบรษิทัฯ)  
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- ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ขายที่ดินที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการดําเนินงาน (Non-core 

Operating Asset) ในจงัหวดัพงังา ขนาด 96.5 ไร่ ใหแ้ก่ TU โดยมมีูลค่าซื้อขายเท่ากบั 440.0 ลา้นบาท 

(ที่ดินดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 152.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) เพื่อการปรับ

โครงสรา้งของบรษิทัฯ และลดโอกาสเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการใหเ้ช่าทีด่นิ

แก่บรษิทัอื่นในกลุ่ม TU 

2563 - ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 บรษิทัฯ และพนัธมติรอกี 2 กลุ่ม ไดม้กีารจ่ายชําระเงนิค่าหุน้สามญัใน TUKL 

เพิม่เตมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น เป็นจํานวนรวม 33,320 ล้านรูเปีย (หรอืคดิเป็นประมาณ 77 ล้านบาท 

อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 คอื 433.2 รเูปีย เท่ากบั 1 บาท)   

- ในเดอืนกนัยายน 2563 บรษิทัฯ และพนัธมติรอกี 2 กลุ่ม ได้มกีารจ่ายชําระเงนิค่าหุ้นสามญัใน TUKL 

เพิม่เตมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น เป็นจํานวนรวม 33,320 ล้านรูเปีย (หรอืคดิเป็นประมาณ 72 ล้านบาท 

อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 คอื 460.8 รูเปีย เท่ากบั 1 บาท)  ส่งผลให้ ณ วนัที่ 30 

กนัยายน 2563 TUKL มทุีนชําระแล้วเท่ากบั 199,920 ล้านรูเปีย (หรอืคดิเป็นประมาณ 458 ล้านบาท) 

โดยเป็นมลูคา่เงนิลงทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 129,948 ลา้นรเูปีย (หรอืคดิเป็นประมาณ 301 ลา้นบาท)   

- ในเดอืนพฤศจกิายน 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2563 เมื่อวนัที ่3 พฤศจกิายน 2563 

ไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ร่วมลงทุนจดัตัง้บรษิทัย่อยในประเทศปากสีถาน คอื AMG-TFM ขึน้เพื่อประกอบ

ธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าในประเทศปากสีถาน  

2564 - ในปี 2563 - ไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีการเพิ่มกําลังการผลิตสายการผลิตอาหารปลาอีก 1 

สายการผลติ และไดม้กีารรือ้ถอนสายการผลติอาหารกุง้ทีม่อีายุการใชง้านมานาน ส่งผลใหก้ําลงัการผลติ

ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 เท่ากบั 273,000 ตนัต่อปี โดยแบ่งเป็นกําลงัการผลติอาหารกุ้ง 

153,000 ตนัต่อปี กําลงัการผลติอาหารปลา 90,000 ตนัต่อปี และกําลงัการผลติอาหารสตัว์บก 30,000 

ตนัต่อปี 

- ในเดือนมกราคม 2564 บริษัทฯ ได้มีการเข้าทําสญัญาผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) กับ กลุ่ม 

AMG เพื่อตกลงสทิธ ิอํานาจ และหน้าทีข่องผูถ้อืหุน้แต่ละฝ่าย โดยบรษิทัฯ และ กลุ่ม AMG จะถอืหุน้ใน 

AMG-TFM ในสดัส่วนร้อยละ 51.0 ร้อยละ และร้อยละ 49.0 ตามลําดับ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าลงทุน

เริม่แรกประมาณ 340.0 ลา้นรปีูปากสีถาน (หรอืคดิเป็นประมาณ 68.9 ลา้นบาท)15  

- ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 ของบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2564 ไดม้มีตดิงันี้  

o ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดทุนหุ้นสามัญจํานวน 90.0 ล้านหุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของ 

บรษิทัฯ ลดลงจาก 500.0 ลา้นหุน้ เป็น 410.0 ลา้นหุน้ ดว้ยมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2.0 บาท  

o เพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 90.0 ลา้นหุน้ ส่งผลใหทุ้นจดทะเบยีนของ

บรษิัทฯ เพิม่ขึ้นจาก 410.0 ล้านหุ้น เป็น 500.0 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.0 บาท เพื่อ

รองรบัการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 

 

15  โดยเป็นมลูคา่เงนิลงทุนของบรษิทัฯ ประมาณ 35.1 ลา้นบาท (อา้งองิจากอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 ซึง่ 1 รปีูปากสีถาน เท่ากบั 0.2025 

บาท ตามเวป็ไซดธ์นาคารแหง่ประเทศไทย)  



สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
   

 

  

สว่นที ่2.2.1 หน้า 20 

 
 

ปี พฒันาการท่ีสาํคญั 

o จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวนไม่เกนิ 90.0 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 2.0 บาท เพื่อเสนอขาย

ต่อ (1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ TU จาํนวนไมเ่กนิ 2.5 ลา้นหุน้ (2) กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานของบรษิัทฯ จํานวนไม่เกิน 2.5 ล้านหุ้น และ (3) ประชาชน จํานวนไม่ตํ่ากว่า 85.0 

ลา้นหุน้ และนําหุน้สามญัของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

- ในเดอืนมถุินายน 2564 บรษิทัฯ และกลุ่ม AMG ไดจ้่ายชําระเงนิค่าหุน้ใน AMG-TFM ตามสดัส่วนการ

ถอืหุน้จาํนวน 1 ครัง้ ในเดอืนมถุินายน 2564 เป็นจาํนวนรวม 170.0 ลา้นรปีูปากสีถาน สง่ผลให ้ณ วนัที ่

30 มถุินายน 2564 AMG-TFM มทุีนชําระแล้วเท่ากบั 170.0 ล้านรูปีปากีสถาน (หรอืคดิเป็นประมาณ 

34.3 ลา้นบาท) (โดยเป็นมลูค่าเงนิลงทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 86.7 ลา้นรปีูปากสีถาน หรอืประมาณ 17.5 

ลา้นบาท)15

16 โดย AMG-TFM ไดเ้ริม่ดาํเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ในชว่งไตรมาส 2 ปี 2564   

- ในเดือนสงิหาคม 2564 บรษิัทฯ และกลุ่ม AMG ยงัได้เพิม่ทุนใน AMG-TFM เพิม่เติมอีก 1 ครัง้ตาม

สดัส่วนการถอืหุน้ เป็นจาํนวนรวม 130.0 ลา้นรปีูปากสีถาน (หรอืคดิเป็นประมาณ 26.4 ลา้นบาท) (โดย

เป็นมลูค่าเงนิลงทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 66.3 ลา้นรูปีปากสีถาน หรอืประมาณ 13.4 ลา้นบาท) ส่งผลให ้

ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2564 AMG-TFM มทุีนชําระแล้วเท่ากบั 300.0 ล้านรูปีปากีสถาน (หรอืคดิเป็น

ประมาณ 60.7 ลา้นบาท) 

1.5 การปรบัโครงสร้างในกลุ่มบริษทัฯ  

การจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า  

ในช่วงปี 2555 กลุ่ม TU ไดพ้จิารณาใหบ้รษิทัฯ เขา้ร่วมลงทุนกบั Mitsubishi ในการจดัตัง้การร่วมคา้แห่งหนึ่ง คอื 

TMAC เพื่อประกอบธุรกจิถอืหุน้ในบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิฟารม์เพาะพนัธุแ์ละเพาะเลี้ยงกุง้ (กลุ่ม TMAC) ทัง้นี้ ถงึแมว้่า 

กลุ่ม TMAC จะไมไ่ดป้ระกอบธุรกจิเดยีวกนักบับรษิทัฯ แต่ธุรกจิของกลุ่ม TMAC เป็นธุรกจิในอุตสาหกรรมตน้น้ํา (Upstream) 

เช่นเดียวกับบริษัทฯ ในช่วงเวลาดงักล่าว กลุ่ม TU จึงพิจารณาให้บริษัทฯ เป็นผู้เข้าลงทุนใน TMAC โดยบริษัทฯ และ 

Mitsubishi ถอืหุน้ใน TMAC ในสดัสว่นรอ้ยละ 51.0 และรอ้ยละ 49.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ TMAC ตามลาํดบั โดย

บรษิทัฯ และ Mitsubishi ไดค้งสดัสว่นการถอืหุน้ดงักล่าวขา้งตน้มาโดยตลอด 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากกลุ่ม TU ได้พจิารณาลกัษณะการประกอบธุรกจิของกลุ่ม TMAC ที่มคีวามเกี่ยวเนื่องใน Value 

Chain ของธุรกจิหลกัของกลุ่ม TU ซึ่งเป็นผูผ้ลติและส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็และบรรจุกระป๋องและตอ้งมกีารจดัหากุ้งเพื่อ

นําไปแปรรปู โดยบรษิทัย่อยของ TMAC ซึง่ไดแ้ก่ บรษิทั ทซีเีอม็ ฟิชเชอรี ่จาํกดั (“TCM”) และบรษิทั ทเีอม็เค ฟารม์ จาํกดั 

(“TMK”) ซึ่งมฐีานะเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดบิกุ้งทีก่ลุ่ม TU สามารถตรวจสอบและตดิตามแหล่งทีม่าของวตัถุดบิได ้(Traceability) 

ดงันัน้ เพื่อประโยชน์สงูสุดต่อการดําเนินธุรกจิของกลุ่ม TU รวมถงึเพื่อสรา้งความชดัเจนในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใน

การเป็นบรษิทัแกนนํา (Flagship) ของกลุ่ม TU ในการดําเนินธุรกจิผลติและจําหน่ายอาหารสตัว์น้ํา กลุ่ม TU จงึมแีผนการ

ปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ในกลุ่มโดยการเขา้ซือ้หุน้ของ TMAC จากบรษิทัฯ  

เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  5/2561 ได้มีมติอนุมัติการจําหน่าย 

เงนิลงทุนใน TMAC ใหแ้ก่ TU และเมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทําสญัญาจาํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC ใหแ้ก่ 
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TU (“สญัญาซ้ือขายเงินลงทุนฯ”) โดยมมีูลค่าซื้อขาย เท่ากบั 31.6 ล้านบาท ซึ่งกําหนดโดยอ้างองิจากการประเมนิมูลค่า

ยุตธิรรมของ TMAC โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 2 ราย ทัง้นี้ ณ วนัทีเ่ขา้ทาํสญัญาซื้อขายเงนิลงทุนฯ ดงักล่าว มลูค่าตาม

บญัชขีอง TMAC ในงบการเงนิของบรษิทัฯ เท่ากบั 148.5 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มผีลขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน

ใน TMAC จาํนวน 116.9 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัรูผ้ลขาดทุนดงักล่าวทัง้จาํนวนในงบการเงนิรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 

ธนัวาคม 2561 ทัง้นี้ สาํหรบัการจดัทํางบการเงนิรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นตน้ไป บรษิทัฯ จะไม่มกีาร

บนัทกึรายการเงนิลงทุนในการรว่มคา้ของ TMAC อกีต่อไป 

การเข้าลงทุนในบริษทัย่อยในประเทศอินโดนีเซีย  

บรษิทัฯ ไดม้กีารเขา้ลงทุนในบรษิทัยอ่ยในประเทศอนิโดนีเซยี คอื TUKL เพือ่ประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหาร

สตัวน้ํ์าไปในประเทศอนิโดนีเซยี โดยบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมมอืทางการคา้กบัพนัธมติรทางธุรกจิ (Strategic Partner) 2 กลุ่ม คอื 

(1) กลุ่ม PT MSK ซึง่เป็นผูป้ระกอบธุรกจิแปรรปูอาหารแช่แขง็และธุรกจิเพาะพนัธุ์ลูกกุง้รายใหญ่ในประเทศอนิโดนีเซยี และ 

(2) กลุ่ม AVANTI ซึ่งเป็นกลุ่มผูผ้ลติและจําหน่ายอาหารสตัว์น้ําในประเทศอนิเดยี (ซื่งถอืหุน้ผ่าน AVANTI และ Srinivasa) 

โดยบรษิทัฯ PT MSK และกลุ่ม AVANTI จะมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน TUKL เท่ากบัรอ้ยละ 65.0 รอ้ยละ 25.0 และรอ้ยละ 10.0 

ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ TUKL ตามลาํดบั  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ เลอืกเขา้ลงทุนในประเทศอนิโดนีเซยี เนื่องจากผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เลง็เหน็ว่า อุตสาหกรรมการผลติ

และจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าในประเทศอนิโดนีเซยีมศีกัยภาพและมแีนวโน้มในการเตบิโตในอนาคต  

ในเดอืนพฤษภาคม 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีารเขา้ทาํสญัญาผูถ้อืหุน้ (Shareholder Agreement) กบั PT MSK และกลุ่ม 

AVANTI เพื่อตกลงสทิธิ ์อํานาจ และหน้าทีข่องผูถ้อืหุน้แต่ละฝ่าย (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.8 ขอ้มูล

สาํคญัอืน่) ต่อมา ในเดอืนสงิหาคม 2561 บรษิทัฯ และพนัธมติรอกี 2 กลุ่ม ไดม้กีารจ่ายชําระเงนิค่าหุน้สามญัใน TUKL เป็น

ครัง้แรก เป็นจาํนวนรวม 39,984 ลา้นรเูปีย (หรอืคดิเป็นประมาณ 92 ลา้นบาท อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่23 สงิหาคม 2561 

คอื 434.8 รูเปีย เท่ากบั 1 บาท 16

17,18) ต่อมา บรษิทัฯ และพนัธมติรอกี 2 กลุ่ม ได้มกีารจ่ายชําระเงนิค่าหุ้นสามญัใน TUKL 

เพิม่เติมตามสดัส่วนการถือหุ้นเพื่อลงทุนในที่ดนิ อาคารโรงงาน และเครื่องจกัรในการผลติของ TUKL และใช้เป็นเงนิทุน

หมุนเวยีนในช่วงเริม่แรกของ TUKL ส่งผลให ้ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 TUKL มทุีนชําระแล้วเท่ากบั 199,920 ล้านรูเปีย 

(หรอืคดิเป็นประมาณ 458 ลา้นบาท)18

19  

โดยปัจจุบนั TUKL อยูใ่นระหวา่งการก่อสรา้งอาคารโรงงานเพือ่ดาํเนินธุรกจิ ทัง้นี้ บรษิทัฯ คาดวา่ TUKL จะสามารถ

ผลติและจําหน่ายอาหารกุง้ไดภ้ายในปี 2564 บรษิทัฯ ไดม้กีารทดลองตลาดโดยการนําเขา้อาหารกุ้งทีผ่ลติโดยโรงงานของ

บรษิทัฯ ในประเทศไทยเพื่อไปจาํหน่ายและทาํการตลาดในประเทศอนิโดนีเซยีเป็นการล่วงหน้าตัง้แต่ในเดอืนมนีาคม 2564  

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.6 โครงการในอนาคต และสว่นที ่2.2.8 ขอ้มลูสาํคญัอืน่) 
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18  โดยเป็นเงนิลงทุนสว่นของบรษิทัฯ ประมาณ 25,990 ลา้นรเูปีย (หรอืคดิเป็นประมาณ 64 ลา้นบาท18 อตัราแลกเปลีย่น คอื 434.8 รเูปีย เท่ากบั 1 บาท) 
19 โดยเป็นมลูคา่เงนิลงทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 129,948 ลา้นรเูปีย หรอืประมาณ 302 ลา้นบาท 
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การขายท่ีดินในจงัหวดัพงังา  

บรษิทัฯ มทีีด่นิทีไ่มใ่ชส่นิทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) ในจงัหวดัพงังา ขนาด 96.5 ไร่ 

โดยที่ดนิดงักล่าวเป็นที่ดนิเปล่าที่บรษิัทฯ ไม่ได้ใช้งาน และได้มกีารให้เช่าที่ดนิดงักล่าวแก่ TUH (ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ 

TMAC) เพือ่ใชด้าํเนินการเพาะพนัธุแ์ละอนุบาลลกูกุง้มาตัง้แต่ปี 2549  

ทัง้นี้ เพื่อเป็นการปรบัโครงสรา้งของบรษิทัฯ และลดโอกาสเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ และ

กลุ่ม TU ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 และที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 

2/2562 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่24 พฤษภาคม 2562 จงึไดม้มีตอินุมตัริายการขายทีด่นิดงักล่าวใหแ้ก่ TU โดยบรษิทัฯ ไดเ้ขา้

ทําสญัญา และเมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2562 บรษิัทฯ ได้เขา้ทําสญัญาจําหน่ายที่ดนิดงักล่าวให้แก่ TU (“สญัญาซ้ือขาย

ท่ีดิน”) โดยมมีูลค่าซื้อขายเท่ากบั 440.0 ลา้นบาท ซึ่งกําหนดโดยอา้งองิจากการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของผูป้ระเมนิอสิระ 

ทัง้นี้ ณ วนัทีเ่ขา้ทาํสญัญาซื้อขายทีด่นิดงักล่าว มลูคา่ตามบญัชขีองทีด่นิดงักล่าวในงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ เท่ากบั 152.2 

ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ ไดร้บัรูร้ายการขายทีด่นิดงักล่าวในงบการเงนิสาํหรบัปี 2562 แลว้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิ

ในสว่นที ่2.2.5 ทรพัยส์นิหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ)  

การเข้าลงทุนในบริษทัย่อยในประเทศปากีสถาน 

ในเดอืนพฤศจกิายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 3 พฤศจกิายน 2563 ได้มมีติ

อนุมตักิารเขา้ร่วมลงทุนจดัตัง้บรษิทัย่อยในประเทศปากสีถาน คอื AMG-TFM ขึน้เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหาร

สตัวน้ํ์าในประเทศปากสีถาน โดยในเดอืนมกราคม 2564 บรษิทัฯ ไดม้กีารเขา้ทําสญัญาผูถ้อืหุน้ (Shareholder Agreement) 

กบักลุ่ม AMG ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจอาหารสตัว์น้ํารายสําคญัรายหนึ่งในประเทศปากสีถาน เพื่อตกลงสทิธ ิอํานาจ และ

หน้าทีข่องผูถ้อืหุน้แต่ละฝ่าย และบรษิทัฯ กลุ่ม AMG ซึง่เขา้ลงทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 51.0 และรอ้ยละ 49.0 ของทุนจดทะเบยีน

ชาํระแลว้ของ AMG-TFM ตามลาํดบั โดยบรษิทัฯ และกลุ่ม AMG ไดจ้่ายชาํระเงนิคา่หุน้ใน AMG-TFM ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

รวมจาํนวน 2 ครัง้ ในเดอืนมถุินายนและเดอืนสงิหาคม 2564 เป็นจาํนวนรวม 300.0 ลา้นรปีูปากสีถาน ส่งผลให ้ณ วนัที ่31 

สงิหาคม 2564 AMG-TFM มทุีนชําระแล้วเท่ากบั 300.0 ล้านรูปีปากสีถาน (หรอืคดิเป็นประมาณ 60.7 ล้านบาท) (โดยเป็น

มลูค่าเงนิลงทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 153.0 ลา้นรปีูปากสีถาน หรอืประมาณ 31.0 ลา้นบาท)19

20 โดยในช่วงแรกของการดาํเนิน

ธุรกจิ AMG-TFM จะมุ่งเน้นการผลติและจาํหน่ายอาหารปลาเป็นหลกั ทัง้นี้ AMG-TFM ไดเ้ริม่ดาํเนินการเชงิพาณิชยแ์ละรบัรู้

รายไดแ้ลว้ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่และสว่นที ่2.2.8 ขอ้มลู

สาํคญัอืน่)  

  

 

 

20  อตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ (ทีม่า: งบการเงนิของบรษิทัฯ)  
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1.6 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ  

1)  โครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ ก่อนการปรบัโครงสร้างการถือหุ้น 

โครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ ก่อน การขายเงินลงทุนใน TMAC และเข้าลงทุนใน TUKL  

 

2)  โครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ หลงัการปรบัโครงสร้างการถือหุ้น 

โครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ หลงั การขายเงินลงทุนใน TMAC และเข้าลงทุนใน TUKL และ AMG-TFM 

โครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564  

 
หมายเหตุ:   ผูถ้อืหุ้นในส่วนที่เหลอืของ TUKL ได้แก่ PT MSK และกลุ่ม AVANTI ซึ่งถอืหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25.0 และร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียน

ชาํระแลว้ของ TUKL ตามลาํดบั และทุนชาํระแลว้ของ TUKL คาํนวณจากผลรวมของมลูคา่ทุนชาํระแลว้ในสกุลเงนิบาท  

 ผูถ้อืหุน้ในสดัสว่นทีเ่หลอืของ AMG-TFM คอื กลุ่ม AMG ซึง่ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.0 และทุนชาํระแลว้ของ AMG-TFM คาํนวณจากผลรวม

ของมลูคา่ทุนชาํระแลว้ในสกุลเงนิบาท  

 

   

 

 

Mitsubishi 

บจ. ทีซีเอ็ม ฟ�ชเชอรี�  
(TCM) 

(ฟาร์มกุ้ง) 
  

บริษัทฯ 

TMAC 

บจ. ทีเอ็มเค ฟาร์ม  
(TMK) 

(ฟาร์มกุ้ง) 
  

บจ. ไทยยูเนี�ยน แฮชเชอรี�  
(TUH) 

(พัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เพื�อผลิต 

และจําหนา่ยลูกกุ้ง) 

51.0% 

75.0% 99.9% 94.4% 

บริษัทที�ขายเงินลงทุน 49.0% 
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1.7 ความสมัพนัธก์บักลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ่  

1.7.1  ความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีสาํคญัระหว่างบริษทัฯ กบักลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั  

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกั คอื ผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า ซึง่ไดแ้ก่ อาหารกุง้ อาหารปลา (รวมอาหารกบและอาหารป)ู เพือ่ใชเ้ป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรมเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าดงักล่าว โดย 

Value Chain อุตสาหกรรมสตัวน้ํ์า สามารถแสดงไดด้งันี้ 

 

TU ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นหนึ่งในผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหารทะเลแชแ่ขง็และบรรจุกระป๋องรายสาํคญัของโลก โดย TU ไดม้กีารขยายธุรกจิเพื่อดาํเนินธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องและ

ครอบคลุม Value Chain ทีส่าํคญัของอุตสาหกรรมสตัวน้ํ์า ผ่านบรษิทัย่อยต่างๆ โดยเริม่ตัง้แต่ (1) ผู้ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า: ดําเนินการโดยบรษิทัฯ (2) โรงเพาะฟักสตัวน้ํ์าและฟารม์

เพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา: ดําเนินการโดย TUH TCM และ TMK (กลุ่ม TMAC) และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คลัทิเวชัน่ จํากัด (“THPC”) (3) ผู้ผลิตปลาป่น: ดําเนินการโดย บริษัท จะนะ 

อุตสาหกรรมประมง จาํกดั (“Jana”) บรษิทั ท.ีซ.ียเูนียน อโกรเทค จาํกดั (“TC Union”) และบรษิทั เอส พ ีเอฟ ไดอาน่า (ประเทศไทย) จาํกดั (“SPF”) (4) ผูแ้ปรรปูอาหารสตัวน้ํ์า: ดาํเนินการโดย 

TU บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ซฟู้ีด จาํกดั (“TUS”) และบรษิทั โอคนิอสฟู้ด จาํกดั (“OKF”) เป็นตน้ 
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ดว้ยความทีบ่รษิทัฯ อยู่ใน Value Chain เดยีวกนักบับรษิทัอื่นๆ ในกลุ่ม TU ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มรีายการทางธุรกจิทีส่าํคญัและต่อเนื่องกบับรษิทัในกลุ่ม TU เช่น การจดัหาวตัถุดบิ รวมถงึการ

จําหน่ายสนิคา้ เป็นตน้ รวมถงึลูกคา้ของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นเจา้ของฟารม์เพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าบางรายยงัเป็นผูจ้ดัหากุง้ใหแ้ก่ TU ซึ่งไดแ้ก่ บูรพาฟารม์ เป็นตน้ อย่างไรกดี็ บริษทัฯ และ TU ไม่มีการทาํ 

Contract Farming กบักลุ่มลกูค้าของบริษทัฯ / ผูจ้ดัจาํหน่ายสตัวน้ํ์าของ TU ในการกาํหนดเงื่อนไขให้ผูจ้ดัจาํหน่ายสตัวน้ํ์าของ TU ต้องสัง่ซ้ืออาหารสตัวน้ํ์าของบริษทัฯ แต่อย่างใด  

 รายการทางธุรกจิทีส่าํคญัของบรษิทัฯ กบับรษิทัในกลุ่ม TU สามารถแสดงได ้ดงันี้ 

 

TU อนัได้แก่ รายการจําหน่ายกุ้งและปลาจากฟาร์มวจิยัเพาะพนัธุ์สตัว์น้ําของ 

บรษิทัฯ ใหแ้ก่กลุ่ม TU และรายการซือ้ลกูกุง้เพือ่ใชใ้นฟารม์วจิยัเพาะพนัธุส์ตัวน้ํ์าจาก TUH เป็นตน้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.3.14 รายการระหวา่งกนั)
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1.7.2  การท่ี TU มีการลงทุนในบริษทัต่างประเทศท่ีมีการประกอบธรุกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารกุ้ง 

1)  รายละเอียดและท่ีมาในการเข้าลงทุน 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564  TU ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ มกีารลงทุนในบรษิทัต่างประเทศทีม่กีารประกอบ

ธุรกจิผลติและจําหน่ายอาหารกุง้รายใหญ่ของประเทศอนิเดยี ในสดัส่วนรอ้ยละ 24.2 ของทุนจดทะเบยีนชําระแล้ว (นับรวม

สดัส่วนการถอืหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม) คอื AVANTI อกีทัง้ยงัเป็นบรษิัทจดทะเบยีนใน National Stock Exchange of 

India (NSE) และ Bombay Stock Exchange (BSE) มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 

เท่ากบั 74,335.6 ลา้นรูปี (หรอืคดิเป็นประมาณ 32,001.5 ลา้นบาท อตัราแลกเปลีย่น คอื 1 รูปี เท่ากบั 0.4305 บาท) ทัง้นี้ 

AVANTI มกีารดําเนินธุรกจิหลกั และมตีลาดจําหน่ายสนิค้าที่สําคญัอยู่ในประเทศอนิเดยี และมนีโยบายมุ่งเน้นการขยาย

ธุรกจิในอนิเดยี โดยรายไดจ้ากการขายอาหารกุง้ในประเทศอนิเดยีคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.8 ของรายไดจ้ากการขายอาหาร

กุง้ของ AVANTI สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564  

โดยการเขา้ลงทุนใน AVANTI ดงักล่าว มสีาเหตุมาจาก AVANTI ต้องการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัใน

อุตสาหกรรมผลติและจําหน่ายอาหารสตัว์น้ําในประเทศอนิเดยี โดยการหาพนัธมติรทางธุรกจิที่มคีวามเชี่ยวชาญในด้าน

เทคนิคการผลติอาหารสตัวน้ํ์า และ AVANTI เลง็เหน็ถงึศกัยภาพและความเชีย่วชาญของบรษิทัฯ ซึง่เป็นผูผ้ลติอาหารสตัว์

น้ํารายใหญ่ของประเทศไทย และมคีวามเชื่อมัน่ในคุณภาพอาหารสตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ ในปี 2546 AVANTI จงึไดช้กัชวนให้

บรษิทัฯ เขา้เป็นพนัธมติรกบั AVANTI โดยการทําสญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคและการอนุญาตให้ AVANTI ใช้ชื่อทาง

การคา้ (Tradename) “PROFEED” และชื่อทางการคา้สําหรบัอาหารกุ้งขาว (โดย AVANTI จําหน่ายภายใต้ชื่อทางการคา้ 

“MANAMEI”) สําหรบัการจําหน่ายอาหารกุ้งในประเทศอินเดยี (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.8 ขอ้มูล

สาํคญัอืน่) 

ต่อมาในปี 2552 กลุ่มผูก้่อตัง้และผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ AVANTI (“กลุ่ม INDRA”) ไดช้กัชวนใหก้ลุ่ม TU เขา้ลงทุนใน 

AVANTI เพื่อเพิม่ความเขม้แขง็ในการเป็นพนัธมติรทางธุรกิจ (Strategic Partner) โดยกลุ่ม TU เล็งเห็นถึงแนวโน้มการ

เตบิโตของอุตสาหกรรมสตัวน้ํ์าและอาหารสตัวน้ํ์าในประเทศอนิเดยี และเป็นโอกาสในการสรา้งความสมัพนัธ์ทางธุรกจิอนัดี

กบั AVANTI ประกอบกบัการทีก่ลุ่ม TU (รวมถงึบรษิทัฯ) ไม่มคีวามเชีย่วชาญในอุตสาหกรรมในประเทศอนิเดยีจงึไม่ได้มี

แนวทางในการเขา้ไปดําเนินธุรกจิในประเทศอนิเดยีเองโดยตรง กลุ่ม TU จงึได้ตดัสนิใจเขา้ลงทุนใน AVANTI ในสดัส่วน 

รอ้ยละ 15.0 ของทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ ภายใตก้ารลงทุนโดย TU เนื่องจากกลุ่ม TU มนีโยบายการลงทุนในต่างประเทศ

ผ่าน TU เป็นหลกั ทัง้นี้ ต่อมา ในปี 2555 AVANTI ได้มกีารปรบัโครงสร้างกลุ่มบรษิทัโดยการควบรวมกจิการกบั Avanti 

Thai Aqua Feed Private Ltd. (“ATAF”) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ AVANTI ทีป่ระกอบธุรกจิโรงงานผลติอาหารกุง้ที ่TU มกีาร

ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50.0 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ส่งผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของ TU ใน AVANTI เพิม่ขึ้นจาก

ประมาณรอ้ยละ 15.0 ของทุนจดทะเบยีนชําระแล้ว เป็นประมาณรอ้ยละ 25.1 ของทุนจดทะเบยีนชําระแล้ว โดย TU ดํารง

สดัสว่นการถอืหุน้ดงักล่าวจนกระทัง่ในระหวา่งปี 2561 - 2563 TU ไดม้กีารลดสดัสว่นการถอืหุน้ใน AVANTI ลงจากประมาณ

ร้อยละ 25.1 ของทุนจดทะเบยีนชําระแล้ว เป็นประมาณร้อยละ 24.2 ของทุนจดทะเบยีนชําระแล้ว ณ วนัที่ 30 มถุินายน 

2564 (นบัรวมสดัสว่นการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม)  
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2)  การแข่งขนัและ/หรือโอกาสเกิดการแข่งขนัทางธรุกิจระหว่างบริษทัฯ และ AVANTI 

ถึงแม้ว่า AVANTI จะประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายอาหารกุ้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในผลติภณัฑ์สําคญัของบรษิัทฯ แต่

เนื่องจาก โดยทัว่ไป การแข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลติอาหารสตัว์น้ํา (รวมถงึอาหารกุ้ง) เป็นการแข่งขนัภายในประเทศ

เป็นหลกั ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มฐีานลูกคา้อาหารสตัวส์าํคญัเป็นกลุ่มลูกคา้ในประเทศ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 93.9 ของ

รายได้จากการขายอาหารสตัว์ของบรษิัทฯ สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ในขณะที่กลุ่มลูกค้าหลกัในสดัส่วน

ประมาณรอ้ยละ 99.8 ของรายไดจ้ากการขายอาหารกุง้ของ AVANTI สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 256421 เป็นกลุ่มลกูคา้

ในประเทศอนิเดยี ทัง้นี้ รายละเอยีดการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ AVANTI สามารถแสดงไดด้งัตาราง 

เปรียบเทียบการดาํเนินธรุกิจของบริษทัฯ และ AVANTI  

 
บริษทัฯ AVANTI 

1.  การดาํเนินธรุกิจหลกั ธุรกจิหลกัสามารถแบ่งเป็น 3 ธุรกจิ โดยมสีดัสว่น

รายไดจ้ากแต่ละธุรกจิต่อรายไดร้วม สาํหรบัปี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดงันี้ 

• จาํหน่ายอาหารกุ้ง: รอ้ยละ 49.5 

• จาํหน่ายอาหารปลา: รอ้ยละ 38.8 

• จาํหน่ายอาหารสตัวบ์ก: รอ้ยละ 7.4 

• อ่ืนๆ: รอ้ยละ 4.3 

ธุรกจิหลกัสามารถแบ่งเป็น 3 ธุรกจิ โดยมี

สดัสว่นรายไดจ้ากแต่ละธุรกจิต่อรายไดร้วม 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 ดงันี้ 

• จาํหน่ายอาหารกุ้ง: รอ้ยละ 79.4 

• จาํหน่ายกุ้งแปรรปู: รอ้ยละ 20.2 

• อ่ืนๆ: รอ้ยละ 0.4 

2.  ตลาดจาํหน่ายอาหาร

สตัว ์

สดัสว่นรายไดจ้ากการขายอาหารสตัวส์าํหรบัปี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็นดงันี้ 

• ประเทศไทย: รอ้ยละ 93.9  

• ส่งออก: รอ้ยละ 6.1 โดยมปีระเทศสง่ออก 

คอื ศรลีงักา มาเลเซยี บงัคลาเทศ พมา่ 

ปากสีถาน และสาธารณรฐั 

มลัดฟีส ์โดยไม่มีการจาํหน่ายในประเทศ

อินเดีย  

สดัสว่นรายไดจ้ากการขายอาหารกุง้สาํหรบัปี

สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 เป็นดงันี้ 

• ประเทศอินเดีย: รอ้ยละ 99.8  

• ส่งออก: รอ้ยละ 0.2 โดยมปีระเทศ

สง่ออก คอื บงัคลาเทศ โดยไม่มีการ

จาํหน่ายในประเทศไทย 

3. พืน้ท่ีประกอบธรุกิจ บรษิทัฯ มสีาํนกังาน 2 แหง่ และโรงงาน 2 แหง่ 

ซึง่มทีีต่ ัง้อยูใ่นประเทศไทยทัง้หมด ดงันี้ (1) 

สาํนกังาน ซึง่ตัง้อยูใ่นจงัหวดักรุงเทพ (2) 

สาํนกังานใหญ่และโรงงานสมทุรสาคร ซึง่ตัง้อยู่

ในจงัหวดัสมทุรสาคร และ (3) โรงงานระโนด ซึง่

ตัง้อยูใ่นจงัหวดัสงขลา โดยไม่มีท่ีตัง้และ/หรือ

การประกอบธรุกิจในประเทศอินเดีย  

AVANTI มสีาํนกังาน 2 แหง่ และโรงงาน 6 

แหง่ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศอนิเดยีทัง้หมด โดย

ไม่มีท่ีตัง้และ/หรือการประกอบธรุกิจใน

ประเทศไทย  

4.  แบรนดสิ์นค้าอาหาร

สตัว ์

• มทีัง้หมด 12 แบรนดส์นิคา้ ไดแ้ก่  

(1) PROFEED (2) NANAMI (3) เอฟซี

• มทีัง้หมด 7 แบรนดส์นิคา้ ไดแ้ก่  

(1) PROFEED (2) MANAMEI  

 

 

21 ทีม่า: รายงานประจาํปี 2020-21 ของ  AVANTI 
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บริษทัฯ AVANTI 

อาร ์(4) แอควาฟีด (5) อโีกฟี้ด  

(6) ด-ีโกรว ์(7) โชบุ (8) ด-ีไลท ์(9) โอนิล 

(10) นีโอ-โปร (11) สตารท์-แมท และ (12) 

กบทอง 

(3) TITAN (4) CHAMP  

(5) CLASSIC (6) SCAMPRO และ (7) 

MERMAID 

5. แนวทางการขยาย

ธรุกิจในอนาคต 

• เน้นขยายธุรกจิไปยงัประเทศในภมูภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละขยาย

สายการผลติอาหารสตัวป์ระเภทอืน่ 

• เน้นขยายธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหาร

กุง้ในประเทศอนิเดยี  

3)  อาํนาจการควบคมุของ TU ใน AVANTI 

โครงสร้างการถือหุ้นใน AVANTI ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564  

 
 

หมายเหตุ: * กลุ่ม INDRA ประกอบดว้ย Mr. Alluri Indra Kumar และบุคคลอื่นซึง่เขา้ขา่ยตามคาํนิยาม Promoter ของ AVANTI 

ทีม่า:   เวป็ไซตข์อง AVANTI และ TU และขอ้มลูจากบรษิทัฯ 

จากแผนภาพโครงสรา้งขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่ ถงึแมว้า่ TU มกีารถอืหุน้ใน AVANTI ในสดัสว่นทีม่นียัสาํคญั ประมาณ

รอ้ยละ 24.2 ของทุนจดทะเบยีนชําระแล้ว ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 (นับรวมสดัส่วนการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) 

อยา่งไรกด็ ีAVANTI มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ทีม่กีารถอืหุน้ใน AVANTI ประมาณรอ้ยละ 43.7 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ ณ วนัที ่30 

มถุินายน 2564 คอื กลุ่ม INDRA ซึ่งเป็นกลุ่มผูก้่อตัง้และผูค้วบคุมการบรหิารจดัการหลกัของ AVANTI โดยหากพจิารณา

โครงสรา้งคณะกรรมการของ AVANTI พบว่า TU มกีารส่งตวัแทนเขา้ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการใน AVANTI เพยีง 2 ท่าน 

จากจาํนวนคณะกรรมการทัง้หมด 14 ท่าน คอื Mr. Wai Yat Paco Lee (“Mr. Paco”) และนายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ (“นาย

บรรลือศกัร”) โดยกรรมการทัง้ 2 ท่านดงักล่าวไม่มอีํานาจลงนามผูกพนั AVANTI และ TU ไม่มกีารส่งตวัแทนเขา้เป็น

ผูบ้รหิาร และไม่มสี่วนร่วมในการบรหิารหรอืการจดัการการปฏบิตังิานทัว่ไป (Day-to-day Operation) ของ AVANTI ทัง้นี้ 

TU เลอืกส่งตวัแทนเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการใน AVANTI คอื นายบรรลอืศกัร ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที่บรหิารของบรษิทัฯ เนื่องจากนายบรรลอืศกัรเป็นผูท้ี่มปีระสบการณ์และมคีวามเขา้ใจในธุรกจิผลติและจําหน่าย

อาหารสตัวน้ํ์าเป็นอย่างด ีและ TU พจิารณาแลว้ว่า บรษิทัฯ และ AVANTI มแีนวทางการแบ่งแยกการดําเนินธุรกจิกนัอย่าง

ชดัเจนและการดาํรงตําแหน่งของนายบรรลอืศกัรไม่ไดม้แีนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ/หรอืทําให้

บรษิทัฯ เสยีประโยชน์ ทัง้นี้ รายละเอยีดโครงสรา้งกรรมการใน AVANTI ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 สามารถแสดงได ้ดงันี้ 
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โครงสร้างกรรมการใน AVANTI ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564  

 

ทัง้นี้ แมว้่า AVANTI จะมกีารประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหารกุง้เชน่เดยีวกบับรษิทัฯ แต่จากขอ้เทจ็จรงิ และ

การแสดงการเปรยีบเทยีบการดําเนินธุรกจิระหว่างบรษิทัฯ และ AVANTI จะเหน็ว่า AVANTI ไม่ไดม้กีารแข่งขนักบับรษิทัฯ 

และไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ เนื่องจาก  

1) ทัง้ 2 บรษิทั มคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน โดยเฉพาะแต่ละบรษิทัมตีลาดและกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่

ประกอบธุรกจิของตนเองทีช่ดัเจน ไมท่บัซอ้น และสามารถแยกออกจากกนัอยา่งเหน็ไดช้ดั 

2) TU มสีดัส่วนการลงทุนใน AVANTI รอ้ยละ 24. ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 (นับรวมสดัส่วนการถอืหุ้นทัง้

ทางตรงและทางอ้อม) และไม่มอีํานาจควบคุมหรอืบรหิารจดัการใน AVANTI แต่เป็นเพยีงการลงทุนใน

ลกัษณะ Passive โดย TU ไม่ได้มนีโยบายในการเขา้ไปมสี่วนร่วมในการบรหิาร AVANTI มเีพยีงการส่ง

ตัวแทนเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการที่ไม่มีอํานาจลงนามผูกพนัใน AVANTI จํานวน 2 ท่าน ได้แก่  

Mr. Paco และนายบรรลอืศกัร ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของ TU ใน AVANTI  

3) TU มนีโยบายทีช่ดัเจนในการผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ เป็นบรษิทัแกนนํา (Flagship) ในการดาํเนินธุรกจิผลติและ

จําหน่ายอาหารสัตว์น้ํา ซึ่งได้แก่ อาหารกุ้ง และอาหารปลา ของกลุ่ม TU ทัง้ในประเทศไทยและใน

ต่างประเทศ โดยกลุ่ม TU มนีโยบายในการดําเนินธุรกจิการผลติและจําหน่ายอาหารสตัว์น้ํา รวมถึงการ

ขยายธุรกจิในอนาคตทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิดงักล่าว ผา่นบรษิทัฯ แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

ทัง้นี้ สาํหรบัในกรณีที ่TU จะจาํหน่ายเงนิลงทุนใน AVANTI ใหแ้ก่บรษิทัฯ นัน้เป็นไปไดย้ากในทางปฏบิตั ิเนื่องจาก

เงนิลงทุนมมีูลค่าสูงเกินกว่าที่บรษิัทฯ จะสรรหาแหล่งที่มาของเงนิทุนได้โดยปราศจากการลดลงของผู้ถือหุ้นรายย่อยใน 

บริษัทฯ (Dilution) โดยมูลค่าเงินลงทุนของ TU ใน AVANTI ในสดัส่วนร้อยละ 24.2 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของ 

AVANTI (นับรวมสดัส่วนการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) มมีูลค่าเท่ากบั 17,989.2 ลา้นรูปี (หรอืคดิเป็นประมาณ 7,744 

ลา้นบาท อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 คอื 1 รปีู เท่ากบั 0.4305 บาท21

22) (คาํนวณจากมลูค่าตลาด (Market 

Capitalization) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 74,335.6 ล้านรูปี (หรือคิดเป็นประมาณ 32,001.5 ล้านบาท อัตรา

แลกเปลีย่น คอื 1 รปีู เท่ากบั 0.4305 บาท))   

1.7.3 แนวทางการกาํกบัดแูลการลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมของกลุ่ม TU และแนวทางการป้องกนั ความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ 

เนื่องจาก TU ซึ่งเป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่ของบรษิทัฯ มกีารลงทุนใน AVANTI ซึ่งมกีารประกอบธุรกจิผลติและจําหน่าย

อาหารกุง้เช่นเดยีวกบับรษิทัฯ ในสดัส่วนทีม่นีัยสาํคญั คอื รอ้ยละ 24.2 ของทุนจดทะเบยีนชําระแล้วของ AVANTI ณ วนัที ่

30 มถุินายน 2564 (นับรวมสดัส่วนการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) ดงันัน้ เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทัง้

 

 

22  ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตัวแทนของ Indra ตัวแทนของ TU กรรมการอิสระ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ตัวแทนของนักลงทุนอื่น

4
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ในปัจจุบนัและในอนาคต ระหวา่ง TU และบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัของ TU ไดอ้นุมตันิโยบายการลงทุนของกลุ่ม TU ใน

การดาํเนินธุรกจิในอุตสาหกรรมอาหารสตัวน้ํ์า เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1) มาตรการในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของ TU 

ตราบใดที ่TU ยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัฯ TU มนีโยบายใหบ้รษิทัฯ เป็นบรษิทัแกนนํา (Flagship) 

ในการดาํเนินธุรกจิในอุตสาหกรรมอาหารสตัวน้ํ์า โดย TU จะไม่ลงทุน และ/หรอืดาํเนินธุรกจิทีเ่ป็นการแขง่ขนักนักบัธุรกจิใน

อุตสาหกรรมอาหารสตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็นการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้  

1. การลงทุนในธุรกจิในอุตสาหกรรมอาหารสตัวน้ํ์าใน AVANTI ซึ่ง TU และบรษิทัย่อยมอียู่และดําเนินการ

มาก่อนวนัทีอ่นุมตันิโยบายการลงทุนนี้ 

2. การเพิม่สดัส่วนการถอืหุน้ใน AVANTI จากการจองซื้อหุน้เพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right 

Offering) ตามสดัส่วนการถอืหุ้น ทัง้นี้ กลุ่ม TU จะใช้ความพยายามอย่างดทีี่สุดเพื่อทําการลดสดัส่วน

การถอืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จากกรณีดงักล่าวใหล้ดลงเป็นไม่เกนิรอ้ยละ 25.1 ของทุนจดทะเบยีนชําระแล้วของ 

AVANTI หรอืการเพิม่สดัส่วนการถือหุ้นใน AVANTI ซึ่งเป็นไปเพื่อการดํารงไว้ซึ่งสทิธหิรอืรกัษาสทิธิ

ของกลุ่ม TU ในฐานะผูถ้อืหุน้ของ AVANTI และ/หรอืบรษิทัในกลุ่ม AVANTI 

3. กรณีอื่นๆ ตามที ่TU และบรษิทัฯ จะไดม้กีารตกลงกนัต่อไป โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึประกาศหรอืหลกัเกณฑภ์ายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/

หรอืคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 

ประกาศกาํหนด 

2) มาตรการในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ และ AVANTI 

บรษิทัฯ และ AVANTI ไดเ้ขา้ทาํสญัญาไมแ่ขง่ขนั (Non-compete Agreement) เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2562 

โดยมสีาระสาํคญัของสญัญา ดงันี้ 

1. บริษทัฯ 

• บรษิทัฯ จะไมเ่ขา้มาประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าในประเทศอนิเดยี  

• บรษิัทฯ จะไม่จําหน่ายสนิค้าให้ลูกค้าที่มทีี่ตัง้ในประเทศอินเดีย ยกเว้นการจําหน่ายสนิค้าให้กับ 

AVANTI 

2. AVANTI 

• AVANTI จะไมเ่ขา้มาประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าในประเทศไทย 

• AVANTI จะไมจ่าํหน่ายสนิคา้ใหล้กูคา้ทีม่ทีีต่ ัง้ในประเทศไทยโดยตรง  

3. สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ตราบเท่าท่ี TU ถือหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทฯ หรือ 

AVANTI ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเกินกว่าร้อยละ 10.0  
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1.7.4 นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และแนวทางการป้องกนั ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น

ระหว่างบริษทัฯ และกลุ่ม TU 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการทดลองตลาดในธุรกิจผลิตภัณฑ์ปลากะพงและมีการรบัซื้อผลผลิตปลากะพงจาก

เกษตรกรเพื่อนํามาแปรรูปเพื่อช่วยขยายตลาดปลากะพงและสนับสนุนการขายของลูกคา้เกษตรกรของบรษิทัฯ อย่างไรกด็ ี

เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต ระหว่างบรษิทัฯ และกลุ่ม TU ในไตรมาส 2 ปี 2564 

บรษิทัฯ ไดยุ้ตกิารดําเนินธุรกจิจําหน่ายผลติภณัฑ์ปลากะพงดงักล่าว รวมถงึทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2564 

เมื่อวนัที ่5 สงิหาคม 2564 ไดม้มีตอินุมตักิารนโยบายการลงทุนของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถงึขอ้กําหนดและหลกัเกณฑก์ารลงทุน 

ดงันี้ “บรษิทัฯ เน้นการลงทุนในธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ซึง่ไดแ้ก่ธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวเ์พื่อการพาณิชย ์และธุรกจิ

ทีส่นับสนุนและ/หรอืเกี่ยวเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะพจิารณาศกัยภาพการเตบิโตและความเสีย่งของ

ธุรกจิที่จะเขา้ลงทุน อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มนีโยบายไม่ทําธุรกจิที่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ไทยยูเนี่ยน 

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)” 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

การลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีเ่สนอขายในครัง้นี้มคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรพจิารณาขอ้มูลในเอกสารฉบบันี้

อยา่งรอบคอบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัจจยัความเสีย่งในหวัขอ้นี้ก่อนตดัสนิใจในการลงทุนซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ 

 ขอ้ความดงัต่อไปนี้แสดงถงึปัจจยัความเสีย่งทีม่นีัยสําคญับางประการอนัอาจมผีลกระทบในทางลบต่อบรษิทัฯ 

และมูลค่าหุน้ของบรษิทัฯ นอกเหนือจากปัจจยัความเสีย่งทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี้ อาจมคีวามเสีย่งอื่นๆ ซึ่งบรษิทัฯ ไม่

อาจทราบไดใ้นขณะนี้หรอืเป็นความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ พจิารณาในขณะนี้ว่าไมเ่ป็นสาระสาํคญัซึง่อาจเป็นปัจจยัความเสีย่งทีม่ ี

ความสาํคญัต่อไปในอนาคต ความเสีย่งดงักล่าวอาจมผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อธุรกจิ รายได ้ผลกาํไร สนิทรพัย ์สภาพ

คล่อง หรอื แหล่งเงนิทุนของบรษิทัฯ  

นอกจากนี้ ขอ้ความในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์ในอนาคตทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี้ เช่น การใชถ้้อยคําว่า 

“เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มแีผนจะ” “ตัง้ใจ” “ประมาณ” เป็นตน้ หรอืการประมาณการทางการเงนิ โครงการ

ในอนาคต การคาดการณ์เกีย่วกบัผลประกอบการ ธุรกจิ แผนการขยายธุรกจิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใน

การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ นโยบายของรฐัและอื่นๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเหน็

ของบรษิทัฯ ในปัจจุบนันัน้ มไิดเ้ป็นการรบัรองผลประกอบการหรอืเหตุการณ์ในอนาคตและผลที่เกดิขึน้จรงิอาจมคีวาม

แตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัจากการคาดการณ์หรอืคาดคะเนกไ็ด ้สาํหรบัขอ้มลูในส่วนนี้ทีอ่า้งถงึหรอืเกีย่วขอ้งกบัรฐับาลหรอื

เศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ ไดม้าจากขอ้มูลทีม่กีารเปิดเผยหรอืคดัย่อจากสิง่พมิพข์องรฐับาลหรอืจากแหล่งขอ้มูล

อื่นๆ โดยทีบ่รษิทัฯ มไิด้ทําการตรวจสอบหรอืรบัรองความถูกต้องของขอ้มูลดงักล่าวแต่ประการใด ดงันัน้ ผูล้งทุนควร

พจิารณาอยา่งรอบคอบก่อนตดัสนิใจลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัฯ 

ปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทุน

อยา่งมนียัสาํคญั และแนวทางในการป้องกนัความเสีย่ง สามารถสรุปไดด้งันี้ 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ  

3.1.1 ความเส่ียงจากการท่ีรายได้หลักของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ น้ํา

ภายในประเทศ  

รายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ ประมาณรอ้ยละ 87 – 98 ของรายไดร้วมในปี 2561 - 2563 และสาํหรบังวดหก

เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 ตามลาํดบั มาจากการผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าภายในประเทศ ทัง้นี้ 

เนื่องจากอาหารสตัวน้ํ์าถอืเป็นวตัถุดบิเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง คอื อุตสาหกรรมเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า ประกอบกบัการ

แข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลติอาหารสตัวน้ํ์าโดยส่วนใหญ่เป็นการแข่งขนัภายในประเทศเป็นหลกัดว้ยปัจจยัดา้นต้นทุน

ค่าขนส่ง ส่งผลใหป้รมิาณความตอ้งการใชอ้าหารสตัวน้ํ์าในแต่ละช่วงเวลาจะแปรผนัไปตามปรมิาณการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์า

ในประเทศเป็นสําคญั ดงันัน้ สภาวะของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําในประเทศจงึถอืเป็นหนึ่งปัจจยัสําคญัที่มผีลต่อ

ปรมิาณความต้องการอาหารสตัว์น้ําโดยรวม โดยหากเกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําใน

ประเทศโดยรวม เช่น การเกดิโรคระบาดชนิดรา้ยแรงในสตัว์น้ํา ปรมิาณความต้องการบรโิภคสตัว์น้ํา โดยปรมิาณความ

ตอ้งการบรโิภคกุง้โดยหลกัมาจากปรมิาณความตอ้งการในตลาดส่งออกลดลง และ/หรอืเกดิการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ 

เช่น โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2563 – วนัที ่30 มถุินายน 2564 หรอืโรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนั

รุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุ (SARS) เป็นต้น อนัเป็นผลให้ปรมิาณการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําในประเทศ ปรมิาณความต้องการ

อาหารสตัวน้ํ์า รวมถงึปรมิาณการขายอาหารสตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ ลดลงอยา่งมนียัสาํคญั ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึอาจมคีวามเสีย่ง

จากกรณีทีม่เีหตุการณ์และ/หรอืปัจจยัทีส่่งผลกระทบเชงิลบต่ออุตสาหกรรมเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า จนเป็นผลใหผู้ป้ระกอบการ
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เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าลดปรมิาณการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าลงอย่างมนีัยสาํคญั ซึง่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อปรมิาณความตอ้งการ

อาหารสตัวน้ํ์าโดยรวม และต่อปรมิาณการขายอาหารสตัวน้ํ์า รายได ้ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ  

โดยปัจจยัความเสี่ยงที่สําคญัของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบ 

โดยตรงและอย่างมีนัยสาํคญัต่ออุตสาหกรรมการผลติอาหารสตัวน้ํ์า และผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ มดีงันี้ 

(1) โรคระบาดชนิดร้ายแรงในสตัวน้ํ์า  

ปัญหาโรคระบาดเป็นหนึ่งปัจจยัเสีย่งทีส่ําคญัของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา เนื่องจากโรคระบาด

อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายไดอ้ย่างรุนแรง ฉบัพลนั และส่งผลกระทบในวงกวา้ง ทัง้นี้ ในอดตี ประเทศไทยเคย

ประสบปัญหาโรคระบาดร้ายแรงในสตัว์น้ํา ได้แก่ โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome (EMS)) (“โรค 

EMS”) ในกุง้ ซึ่งทําใหผ้ลผลติกุง้ของประเทศไทยลดลงอย่างมนีัยสาํคญั จากประมาณ 540,000 ตนั ในปี 2555 

เป็นประมาณ 250,000 ตนั และ 200,000 ตนั ในปี 2556 และ 2557 ตามลําดบั อนัเป็นผลมาจากการเกิดโรค 

EMS ในช่วงปลายปี 2555 โดยปรมิาณการจาํหน่ายอาหารกุง้ในประเทศในช่วงเวลาดงักล่าว ลดลงจาก 810,000 

ตนั ในปี 2555 เป็นประมาณ 375,000 ตนั และ 300,000 ตนั ในปี 2556 และ 2557 เป็นต้น (อ้างองิขอ้มูลจาก

สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัวไ์ทย) ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึอาจมคีวามเสีย่งจากการเกดิเหตุการณ์โรคระบาดรา้ยแรงในสตัว์

น้ําในอนาคต ซึง่อาจเกดิขึน้ทัง้ในกุง้และ/หรอืในปลาอนัจะส่งผลกระทบในเชงิลบต่อปรมิาณการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า

ปรมิาณความต้องการอาหารสตัว์น้ําในอุตสาหกรรมโดยรวม และปรมิาณการผลติและจําหน่ายอาหารสตัว์น้ํา 

รายได ้ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสาํคญั 

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครฐั ได้แก่ สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) และหน่วยงานภาคเอกชน ซึง่ไดแ้ก่ CPF และ TU รวมถงึบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในดา้นการวจิยัและ

พฒันาดา้นเทคโนโลยเีพือ่สง่เสรมิอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งกุง้ ทัง้ในดา้นการปรบัปรุงพนัธุก์ุง้ทีม่คีุณภาพด ีการ

ปรบัปรุงแนวทางการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลกัสุขอนามยัเพื่อป้องกนัโรค รวมถึงการ

วนิิจฉัยโรคที่รวดเร็ว เป็นต้น จนส่งผลให้ประเทศไทยถอืเป็นประเทศที่มคีวามก้าวหน้าทางด้านวชิาการและ

เทคโนโลยกีารเพาะเลี้ยงกุ้งระดบัหนึ่ง ซึ่งอาจสามารถช่วยลดโอกาสเกิดโรคระบาดร้ายแรง และ/หรอืช่วยให้

สามารถแกไ้ขไดท้นัท่วงทใีนเหตุการณ์ทีเ่กดิโรคระบาด รวมถงึช่วยลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ในกรณีที่เกดิ

โรคระบาดได ้ 

(2) ความเส่ียงจากการท่ีอตุสาหกรรมการผลิตกุ้งของไทยพึ่งพิงตลาดส่งออกเป็นหลกั 

ในปี 2561 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการผลติและจาํหน่ายอาหารกุง้ เท่ากบั 2,540.5 ลา้นบาท 

2,430.1 ลา้นบาท และ 2,100.4 ลา้นบาท และในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 บรษิทัฯ 

มรีายไดจ้ากการผลติและจําหน่ายอาหารกุง้ เท่ากบั 955.2 ลา้นบาท และ 1,143.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วน

ประมาณรอ้ยละ 43 - 57 ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ ในชว่งเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ ดว้ยความทีอุ่ตสาหกรรมการผลติ

กุง้ของไทยมกีารพึง่พงิตลาดส่งออกเป็นหลกั โดยปรมิาณผลผลติกุง้ในประเทศไทย (รวมปรมิาณผลผลติกุ้งทีไ่ด้

จากการเพาะเลีย้งและปรมิาณผลผลติกุง้จากการนําเขา้) ประมาณรอ้ยละ 48 – 69 ของปรมิาณผลผลติกุง้ทะเลใน

ประเทศไทยในปี 2561 – 2563 เป็นการผลิตเพื่อส่งออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ โดยมปีระเทศและ/หรือ

ภมูภิาคผูนํ้าเขา้ทีส่าํคญัของประเทศไทยและของโลก ไดแ้ก ่สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่่ น และอาเซยีน เป็นตน้  
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ปริมาณการส่งออกผลผลิตกุ้งของประเทศไทยในช่วงปี 2561 - 2563  

 สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ประเทศ/ภมิูภาค 2561 2562 2563 

 ตนั ร้อยละ ตนั ร้อยละ ตนั ร้อยละ 

1. สหรฐัอเมรกิา 49,782 26.3 43,215 24.5 43,730 29.3 

2. ญีปุ่่ น 41,531 21.9 39,086 22.1 32,221 21.6 

3. อาเซยีน 22,874 12.1 20,088 11.4 21,129 14.1 

4. ประเทศอื่นๆ 75,140 39.7 74,107 42.0 52,411 35.1 

รวมปริมาณการส่งออก 189,327 100.0 176,496 100.0 149,491 100.0 

ด้วยเหตุผลดงักล่าวข้างต้นส่งผลให้ปรมิาณการเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยมกีารเปลี่ยนแปลงไปตาม  

(1) ปริมาณอุปสงค์และอุปทานกุ้งในตลาดส่งออก ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์ของประเทศและ/หรอื

ภูมภิาคผูนํ้าเขา้หลกัดงักล่าว และอุปทานของประเทศผูส้่งออกผลผลติกุ้งที่สําคญั ซึ่งได้แก่ อนิเดยี เวยีดนาม 

อนิโดนีเซยี และไทย เป็นตน้ ตามลําดบั (2) ความสามารถในการแข่งขนัของผู้ผลิตกุ้งของประเทศไทยใน

ตลาดส่งออกเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศส่งออกอื่น ซึง่รวมถงึปัจจยัดา้นคุณภาพของผลผลติกุง้ ความสามารถ

ในการบรหิารจดัการตน้ทุนการผลติและประสทิธภิาพการผลติ อตัราคา่เงนิ และความสามารถในการแขง่ขนัทีเ่กดิ

จากการไดร้บัการสนับสนุน/ถูกกดีกนัทางการคา้จากประเทศผูนํ้าเขา้หลกั ไดแ้ก่ นโยบายการกดีกนัทางการคา้

สําหรบัประเทศที่มีการใช้แรงงานมนุษย์ และการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (สิทธิ GSP) เป็นต้น และ  

(3) สถานการณ์ราคาผลผลิตกุ้งในตลาดส่งออก  

ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ จงึอาจมคีวามเสีย่งในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบในเชงิลบอย่าง

มนีัยสาํคญัต่อปรมิาณการส่งออกกุ้งของประเทศไทย อนัเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงในปรมิาณอุปสงค์และ/

หรืออุปทานกุ้งในตลาดส่งออก และ/หรือผู้ผลิตในประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัอย่างมี

นัยสําคญัเมื่อเปรยีบเทียบกบัประเทศส่งออกที่สําคญั ทัง้ในด้านความสามารถในการบรหิารจดัการการผลติ 

ตน้ทุนการผลติ และ/หรอืประเทศส่งออกทีส่าํคญัอื่นไดร้บัการสนับสนุนทางการคา้จากประเทศผูนํ้าเขา้ และ/หรอื

กรณีทีป่ระเทศไทยถูกกดีกนัทางการคา้จากประเทศผูนํ้าเขา้ และ/หรอืสถานการณ์ราคาผลผลติกุง้ในตลาดส่งออก

เกิดความผนัผวนหรอืลดลงอย่างมนีัยสําคญั จนทําให้ปรมิาณการเพาะเลี้ยงกุ้งและปรมิาณความต้องการใช้

อาหารกุง้ในประเทศลดลงอย่างมนีัยสาํคญั ซึง่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อปรมิาณการขายอาหารกุง้ รายได ้ผล

การดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งมนียัสาํคญั 

ทีผ่่านมา ผูส้่งออกกุง้รายใหญ่ในประเทศไทย ซึง่ไดแ้ก่ กลุ่ม TU และ CPF ไดม้กีารพฒันาศกัยภาพในการ

แข่งขนัในด้านต่างๆ เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดส่งออก ทัง้ในด้านการบรหิารการผลติและ

ต้นทุนการผลติเพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัทางด้านราคา รวมถึงการพฒันามาตรฐานการผลติกุ้งให้

เป็นไปตามมาตรฐานในระดบัสากลโดยการกําหนดแนวทางการรบัซื้อวตัถุดิบและการผลิตสินค้าที่สามารถ

ตรวจสอบยอ้นกลบัผลติภณัฑต์ลอดกระบวนการผลติ (Traceability) นอกจากนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลติ

และส่งออกกุ้ง ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสําคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดงันัน้ ที่ผ่านมา 

หน่วยงานภาครฐัของประเทศไทยไดพ้ยายามออกนโยบาย แนวทาง หรอืมาตรการในการส่งเสรมิความสามารถ

ในการแขง่ขนักบัประเทศส่งออกอื่น เช่น การใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มาชว่ยในกระบวนการผลติเพื่อลดการใช้

แรงงาน ซึ่งจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติและเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นราคากบัประเทศ

ส่งออกอื่น รวมถงึช่วยลดโอกาสเกดิปัญหาการใช้แรงงานทีผ่ดิกฎหมาย และการออกมาตรการควบคุมการทํา

ประมงเพื่อลดโอกาสในการเกดิการทาํประมงทีผ่ดิกฎหมาย การประมงทีข่าดการรายงาน และการประมงทีข่าด
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การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) ตามมาตรฐานขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาต ิ(Food and Agriculture Organization: FAO) (“การประมงท่ีผิดกฏหมาย (IUU)”) เพื่อลดการ

กดีกนัทางการคา้จากประเทศผูนํ้าเขา้ทีส่าํคญั  

(3) ความเส่ียงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคทางเดินหายใจ

เฉียบพลนัรุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุ (SARS) โรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนัในประเทศตะวนัออกกลาง (MERS) 

ไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ์ H5N1 หรอื ไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ์ H1N1 หากไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจส่งผลกระทบ

ในทางลบอย่างมนีัยสาํคญัต่อบรรยากาศในการประกอบธุรกจิโดยรวมในประเทศไทย รวมถงึในต่างประเทศ โดย

ล่าสุดในเดอืนมกราคม 2563 ไดเ้กดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) มกีารแพร่

ระบาดอย่างรุนแรงในหลายประเทศ รวมถงึประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ทวปี

ยุโรป และทวปีอเมรกิาเหนือ ทําใหต่้อมาเมื่อวนัที ่11 มนีาคม 2563 องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดป้ระกาศให้

การแพร่ระบาดดงักล่าวเป็นการแพร่ระบาดไปทัว่โลก (Pandemic) ทัง้นี้ ณ วนัทีข่องเอกสารฉบบันี้ ประเทศไทย

ยงัอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และภาครฐัมกีารบงัคบัใช้

มาตรการต่าง ๆ หลายประการเพื่อจํากดัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การออกขอ้จํากดัและมาตรการต่าง ๆ ที่

เข้มงวดเพื่อจํากดัการแพร่ระบาด เช่น การจํากดัการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ การห้ามการ

รวมกลุ่มในทีส่าธารณะ คาํสัง่ของทอ้งถิน่หรอืคาํสัง่ทีอ่อกเป็นการทัว่ไปเพือ่ใหป้ระชาชนอยูใ่นเคหะสถาน เป็นตน้ 

ซึ่งเริม่ส่งผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศและทําใหเ้กดิภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกจิ ซึ่ง

ส่งผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อความต้องการบริโภคสตัว์น้ําในประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากปริมาณความ

ตอ้งการบรโิภคสตัวน้ํ์าของนักท่องเทีย่วต่างชาต ิเชน่ กุง้ และปลากะพง ทีล่ดลง รวมถงึการลดลงของปรมิาณการ

ส่งออกกุ้ง ทัง้จากมาตรการควบคุมการเคลื่อนยา้ยอาหารระหว่างประเทศ รวมถงึปรมิาณความต้องการกุ้งใน

ตลาดส่งออกทีล่ดลง ซึ่งปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหร้าคาสตัวน้ํ์าลดลงอย่างมนีัยสาํคญั รวมถงึเป็นผลใหป้รมิาณการ

เพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์า และปรมิาณการขายอาหารสตัวน้ํ์าในประเทศโดยรวมลดลงอย่างมนีัยสาํคญั โดยปรมิาณการ

ขายอาหารกุ้งและอาหารปลาโดยรวมของประเทศลดลงประมาณร้อยละ 2.8 และร้อยละ 25.0 ในปี 2563 เมื่อ

เทยีบกบัปีก่อนหน้า ตามลําดบั (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

หวัขอ้ 2.7 ภาวะอุตสาหกรรม) รวมถงึสถานการณ์ดงักล่าวยงัส่งผลกระทบทําใหต้น้ทุนในการผลติ ตน้ทุนในการ

ขนส่ง และราคาวตัถุดบิต่าง ๆ ของผูผ้ลติอาหารสตัวม์แีนวโน้มตน้ทุนทีส่งูขึน้ รวมถงึการจ่ายชาํระเงนิของลูกคา้

ทีม่แีนวโน้มล่าชา้ลงกว่าปกตแิละ/หรอืมโีอกาสผดินัดชาํระก่อใหเ้กดิหนี้สญูต่อบรษิทัฯ กอปรกบัทีต่ัง้ของบรษิทัฯ 

อยู่ในจงัหวดัสมุทรสาครซึ่งถูกประกาศเป็นพืน้ทีค่วบคุมสงูสุดและเขม้งวด (สแีดงเขม้) ในช่วงวนัที ่7 มกราคม – 

28 กุมภาพนัธ์ 2564 และเป็นพืน้ทีค่วบคุมสูงสุด (สแีดง) ในช่วงวนัที ่1 มนีาคม - 31 มนีาคม 2564 โดยในช่วง

เวลาดงักล่าวภาครฐัมมีาตรการควบคุมการเดนิทางเขา้ออกจงัหวดัสมุทรสาคร โดยบุคคลที่จะเขา้ออกจงัหวดั

สมุทรสาครจะต้องดําเนินการตามขอ้กําหนดของภาครฐั เช่น ต้องแจ้งสาเหตุในการเดนิทางขา้มจงัหวดั โดย

เจา้หน้าทีข่อความร่วมมอืใหเ้ป็นธุระจาํเป็นในการเดนิทางขา้มจงัหวดั และ/หรอืไดร้บัหลกัฐานการไดร้บัอนุญาต

จากเจา้พนักงาน หรอืเจา้หน้าทีใ่นทอ้งทีภู่มลิําเนาของผูเ้ดนิทาง เป็นตน้ ซึง่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของ

บรษิทัฯ โดยมขีอ้จาํกดั รวมถงึความยากลําบากในการดาํเนินธุรกจิมากยิง่ขึน้ เช่น การเดนิทางเขา้ออกพืน้ทีข่อง

พนักงานขาย และรถขนส่งสนิคา้ เป็นตน้ โดยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อปรมิาณการขาย

สนิค้า และความสามารถในการจ่ายชําระค่าสนิค้าของลูกค้าของบรษิัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบเชงิในเชงิลบต่อ 

รายได ้ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งมนียัสาํคญั 

นอกจากนี้ การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัสง่ผลกระทบต่อความคบืหน้า

ของการลงทุนในประเทศอนิโดนีเซยี (ผา่น TUKL) ซึง่จะล่าชา้ลง ประมาณ 1 ปี เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารชะลอการ
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ลงทุนในปี 2563 รวมถงึการสง่มอบเครือ่งจกัรของผูผ้ลติล่าชา้กวา่ทีก่ําหนดไว ้ทาํใหช้ว่งเวลาทีค่าดวา่จะสามารถ

เริม่ดาํเนินธุรกจิไดใ้นปี 2563 ตามแผนการลงทุนเดมิ ล่าชา้ออกไปเป็นคาดวา่จะเริม่ดาํเนินธุรกจิใน ปี 2564 ตาม

แผนการในปัจจุบนั 

ทัง้นี้ เพื่อเป็นการบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสถานการณ์ดงักล่าวและจาํกดัผลกระทบต่อ

ความต่อเนื่องในการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงนิ และกระแสเงนิสดของรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึได้

มกีารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารสถานการณ์วกิฤต (คณะกรรมการ Crisis Management Team (CMT)) และมี

การประชุมเพื่อวางมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) รวมถงึได้ปฏบิตัติามคําแนะนําของกรมควบคุมโรคของหน่วยงานราชการอย่างเขม้งวด เช่น (1) 

การกําหนดพนักงานขายของบรษิทัฯ ไม่ตอ้งเดนิทางเขา้มาประชุมทีส่าํนักงานใหญ่ในจงัหวดัสมุทรสาครเพื่อให้

พนักงานขายสามารถเดนิทางเขา้พบลูกค้านอกจงัหวดัที่เป็นพื้นที่เสี่ยงได้ (2) การเปลี่ยนรูปแบบการประชุม

ภายในบรษิัทฯ รวมถึงการประชุมกบัหน่วยงานภายนอกเป็นการประชุมทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) 

ทัง้หมด (3) การตรวจโควดิใหแ้ก่พนักงานทัง้หมดทุกรายจํานวน 2 ครัง้ โดยไม่พบการตดิเชื้อในพนักงานของ

บรษิทัฯ (4) การกําหนดมาตรการรกัษาความสะอาดและป้องกนัการแพร่ระบาดภายในโรงงาน รวมถงึ (5) การ

จดัทําสถานทีก่กัตวัสําหรบักลุ่มผูต้ดิเชือ้ทีไ่ม่แสดงอาการ ภายในโรงงานของบรษิทัฯ (Factory Quarantine) ซึ่ง

ช่วยให้บรษิัทฯ สามารถดําเนินการผลิตสนิค้าได้อย่างต่อเนื่องและไม่มกีารหยุดการผลิตในช่วงเวลาที่มกีาร

ควบคุมการเขา้ออกดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ทีบ่รษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งหยุดกระบวนการผลติที่

โรงงานมหาชยั บรษิทัฯ ยงัสามารถปรบัเปลีย่นแผนการผลติอาหารกุ้งโดยการเพิม่ปรมิาณการผลติอาหารกุ้งที่

โรงงานระโนดเพื่อรองรบัการหยุดกระบวนการผลติทีโ่รงงานมหาชยัได ้เพื่อใหส้ามารถส่งมอบอาหารใหแ้ก่ลูกคา้

ไดต้ามกําหนดเวลา และ/หรอืลดผลกระทบจากการหยุดการผลติทีโ่รงงานมหาชยัไดบ้างส่วน ทัง้นี้ เพื่อเป็นการ

ลดผลกระทบจากการลดลงของปรมิาณการขายอาหารกุง้และอาหารปลากะพงตามการลดลงของปรมิาณความ

ตอ้งการบรโิภคกุง้และปลากะพงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

บรษิทัฯ จงึมแีนวทางในการเพิม่รายไดใ้นกลุ่มผลติภณัฑอ์ื่นทีอ่งิการบรโิภคในประเทศเพิม่ขึน้ เช่น อาหารกลุ่ม

ปลาน้ําอื่นๆ (ทีไ่ม่ใช่ปลากะพง) และอาหารสตัว์บก ซึ่งช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถรกัษาปรมิาณคําสัง่ซื้อในช่วงปี 

2563 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 ใหอ้ยู่ระดบัใกลเ้คยีง/สงูกว่าปีก่อนหน้า โดยหากพจิารณา

ปรมิาณคาํสัง่ซือ้ของบรษิทัฯ พบวา่ ลดลงจาก 167,446 ตนั ในปี 2562 เป็น 163,355 ตนั ในปี 2563 หรอืคดิเป็น

อตัราการลดลงเพยีงรอ้ยละ 2.4 ทัง้นี้ บรษิทัฯ มปีรมิาณคาํสัง่ซื้อเพิม่สงูขึน้เป็น 76,089ตนัในงวดหกเดอืนสิน้สุด

วนัที ่30 มถุินายน 2564 เมื่อเทยีบกบั 90,770 ตนั ในงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยบรษิทัฯ ยงัสามารถรกัษา

รายไดร้วมสําหรบัปี 2563 ใหเ้ท่ากบั 4,244.5 ล้านบาท และบรหิารจดัการต้นทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ จนมกีําไร

สุทธจิากการดําเนินงานตามปกต ิเท่ากบั 405.4 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรสุทธจิากการดําเนินงานปกต ิ

เท่ากบัร้อยละ 9.6 และรายได้รวมและกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2564 ใหเ้ท่ากบั 2,370.2ล้านบาท และ 80.4ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรสุทธจิากการ

ดําเนินงานปกต ิเท่ากบัรอ้ยละ 3.4นอกจากนี้ หากพจิารณาความเสีย่งทีลู่กคา้ของบรษิทัฯ อาจไม่สามารถจ่าย

ชําระค่าสนิคา้ได้ตามกําหนดชําระ โดยพจิารณาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2563 และงวดหกเดอืนสิ้นสุด

วนัที ่30 มถุินายน 2564 พบว่าเท่ากบั 56 วนั ซึ่งยงัอยู่ในช่วงไม่เกนิจากกําหนดระยะเวลาการใหส้นิเชื่อการคา้ 

(Credit Term) ใหแ้ก่ลกูคา้สว่นใหญ่ ซึง่เท่ากบัไมเ่กนิ 60 วนั  

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบรหิารความเสีย่งจากการพึง่พงิอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําในประเทศไทย 

รวมถงึเป็นการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ยงัไดม้กีลยุทธ์ทางธุรกจิในการขยายธุรกจิในต่างประเทศ ผ่าน

แนวทางต่างๆ เชน่ การสง่สนิคา้ไปจาํหน่ายในต่างประเทศ เชน่ ประเทศมาเลเซยี ศรลีงักา และพมา่ เป็นตน้ การ

เขา้ทําสญัญาความร่วมมอืกบัพนัธมติรทอ้งถิน่ (AVANTI) เพื่อใหส้ทิธใิชช้ื่อทางการคา้ (Tradename) และสูตร

การผลติสนิคา้ของบรษิทัฯ ในการจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศอนิเดยี และการเขา้จดัตัง้ฐานการผลติในต่างประเทศ
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กบัพนัธมติรทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ การเขา้รว่มลงทุนจดัตัง้บรษิทักบัพนัธมติรทางธุรกจิทอ้งถิน่ทีม่กีารประกอบธุรกจิและ/

หรอืประสบการณ์ทีเ่กีย่วเนื่อง ซึ่งไดแ้ก่ TUKL (บรษิทัย่อยในประเทศอนิโดนีเซยี) และ AMG-TFM (บรษิทัย่อย

ในประเทศปากสีถาน) เป็นต้น (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.1 นโยบายและภาพรวมในการ

ประกอบธุรกจิ หวัขอ้ 1.5 การปรบัโครงสรา้งในกลุ่มบรษิทัฯ และสว่นที ่2.2.6 โครงการในอนาคต) 

สําหรบัผลกระทบต่อความคบืหน้าของการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย (ผ่าน TUKL) บรษิัทฯ ได้มกีาร

ตดิตามความคบืหน้าและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอย่างสมํ่าเสมอ โดยบรษิทัฯ ได้ใช้

ความพยายามอย่างดทีีสุ่ดในการดําเนินการต่างๆ ทีส่ามารถทําไดล่้วงหน้าเพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่ 

TUKL ในการตดิตัง้เครื่องจกัร และ/หรอืเริม่ดําเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็ภายหลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เริม่คลีค่ลายหรอืสิน้สดุลง 

3.1.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของวตัถดิุบหลกัท่ีใช้ในการผลิต ซ่ึงอาจส่งผลต่อต้นทุนวตัถดิุบของบริษทัฯ  

ต้นทุนวตัถุดบิถือเป็นต้นทุนสําคญัของบรษิัทฯ โดยในช่วงปี 2561 - 2563 และในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2563 และ 2564 ตน้ทุนวตัถุดบิคดิเป็นสดัส่วนเกนิกว่ารอ้ยละ 80 ของตน้ทุนขายรวมของบรษิทัฯ โดยวตัถุดบิที่

ใชใ้นการผลติทีส่าํคญัของบรษิทัฯ คอื วตัถุดบิในกลุ่มวตัถุดบิหลกั ซึง่ประกอบดว้ยวตัถุดบิ 3 กลุ่มสาํคญั คอื วตัถุดบิกาก

ถัว่เหลอืง วตัถุดบิแป้งสาล ีและวตัถุดบิปลาป่นและไกป่่น (คดิรวมกนัเป็นสดัสว่นเกนิกวา่รอ้ยละ 65 ของตน้ทุนวตัถุดบิของ

บรษิทัฯ ในปี 2561 – 2563 และในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564) โดยราคาของวตัถุดบิในกลุ่ม

วตัถุดบิหลกัของบรษิทัฯ จะมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงไปตามความตอ้งการใชว้ตัถุดบิ (อุปสงค)์ ซึง่โดยหลกัจะเป็นไปตาม

ความต้องการใช้วตัถุดิบในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสตัว์ เป็นต้น และอุปทานของ

วตัถุดบิในกลุ่มวตัถุดบิหลกั ทัง้นี้ เนื่องจากวตัถุดบิดงักล่าวเป็นวตัถุดบิทีไ่ดจ้ากการนําวตัถุดบิทีไ่ดจ้ากธรรมชาต ิคอื ถัว่

เหลือง ข้าวสาลี และปลา มาแปรรูป ส่งผลให้ปรมิาณการผลิตวตัถุดิบในกลุ่มวตัถุดิบหลกัจะเปลี่ยนแปลงไปตามการ

เปลี่ยนแปลงของปรมิาณ และ/หรอืราคาของวตัถุดบิที่ได้จากธรรมชาต ิ(สนิค้าโภคภณัฑ์ (commodity)) กล่าวคอื การ

เปลีย่นแปลงของปรมิาณผลผลติและ/หรอืราคา ของวตัถุดบิแต่ละชนิดในแต่ละช่วงเวลาอาจมคีวามไม่แน่นอนและ/หรอืมี

ความผนัผวน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจยัต่างๆ โดยหลกัได้แก่ (1) อุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก (2) สภาพ

ภูมอิากาศ (3) ฤดูกาล เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจยัทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของผูผ้ลติวตัถุดบิ อกีทัง้ เนื่องจากการไดม้าซึ่ง

วตัถุดบิทีไ่ดจ้ากธรรมชาตดิงักล่าวแต่ละประเภท คอื ถัว่เหลอืง ขา้วสาล ีและปลา ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการเพาะปลูกหรอื

เจรญิเตบิโต ดงันัน้ ในกรณีทีป่รมิาณความตอ้งการใชว้ตัถุดบิประเภทใดประเภทหนึ่งหรอืหลายประเภทเพิม่ขึน้ในปรมิาณ

มากอย่างฉับพลนั ผูผ้ลติวตัถุดบิดงักล่าวแต่ละชนิดอาจไม่สามารถเพิม่ปรมิาณการผลติวตัถุดบิในปรมิาณมากภายใน

ระยะเวลาอนัสัน้ตามปรมิาณความตอ้งการใชว้ตัถุดบิแต่ละประเภทได ้อนัจะเป็นผลใหร้าคาของวตัถุดบิทีไ่ดจ้ากธรรมชาต ิ

และวตัถุดบิในกลุ่มวตัถุดบิหลกัดงักล่าว เพิม่ขึน้ตามไปดว้ย  

ทัง้นี้ อา้งองิขอ้มลูจากสมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว ์ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา (ปี 2561 – วนัที ่30 มถุินายน 2564) ราคา

วตัถุดบิปลาป่น แป้งสาล ีและกากถัว่เหลอืง มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ในกรอบประมาณรอ้ยละ 46 รอ้ยละ 12 และรอ้ยละ 45

ตามลาํดบั (เมือ่พจิารณาจากจุดสงูสดุและจุดตํ่าสดุ)  
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ราคาวตัถดิุบในกลุ่มวตัถดิุบหลกัในอตุสาหกรรม และของบริษทัฯ ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  

(มกราคม 2561 – พฤษภาคม 25641)  

ปลาป่น (บาทต่อกิโลกรมั) แป้งสาลี (บาทต่อกิโลกรมั) กากถัว่เหลือง (บาทต่อกิโลกรมั) 

    

 

นอกจากนี้ ในบางช่วงเวลา ภาครฐัอาจมกีารออกกฎหมายและ/หรอืมาตรการในการควบคุมแนวทางการจดัหา

วตัถุดบิบางประเภทซึ่งอาจส่งผลให้การจดัหาวตัถุดบิดงักล่าวเป็นไปได้ยากขึน้หรอืมตี้นทุนในการจดัหาวตัถุดบิที่เพิม่

สงูขึน้ เชน่ การออกมาตรการควบคุมการทาํประมงเพื่อลดโอกาสในการเกดิการทาํประมงทีผ่ดิกฎหมาย (IUU) อนัเป็นผล

ใหป้รมิาณปลาป่นทีม่จีาํหน่ายในทอ้งตลาดลดลง และมรีาคาปรบัตวัสงูขึน้ เป็นตน้  

ด้วยปัจจยัดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้บรษิัทฯ อาจมคีวามเสี่ยงในกรณีที่ราคาของวตุัถดิบในกลุ่มวตัถุดิบหลกั

ดงักล่าวประเภทใดประเภทหนึ่งหรอืหลายประเภทมคีวามผนัผวน จนส่งผลให้บรษิัทฯ มตี้นทุนในการจดัหาวตัถุดบิที่

เพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญั ในขณะที่บรษิทัฯ อาจไม่สามารถปรบัราคาขายของผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ขึน้ของ

ตน้ทุนวตัถุดบิไดท้ัง้หมดและ/หรอืบางส่วน ซึง่จะส่งผลต่อตน้ทุนในการผลติ อตัรากําไร และผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

อยา่งมนียัสาํคญั  

บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ เริ่มตัง้แต่ใน

กระบวนการคดัเลอืกผูจ้ดัหาวตัถุดบิของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มแีนวทางในการจดัหาวตัถุดบิจากผูจ้ําหน่ายวตัถุดบิราย

ใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งมกีารจดัหาวตัถุดบิในปรมิาณมาก เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถมัน่ใจไดใ้นระดบัหนึ่งว่าผูจ้ดัหา

วตัถุดบิดงักล่าวจะมคีวามสามารถในการจดัหาวตัถุดบิไดอ้ย่างต่อเนื่องและเพยีงพอต่อปรมิาณความต้องการใชว้ตัถุดบิ

ของบรษิัทฯ ด้วยราคาที่เหมาะสม ประกอบกบัการที่บรษิัทฯ มคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัผู้จําหน่ายวตัถุดิบแต่ละประเภท

ดงักล่าว จากการเป็นคู่คา้กนัมาเป็นระยะเวลานานและมบีรษิทัฯ เป็นลูกคา้รายสาํคญัจากการมปีรมิาณคาํสัง่ซื้อทีส่งูอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลใหใ้นช่วงเวลาทีป่รมิาณวตัถุดบิในทอ้งตลาดมปีรมิาณลดลง และ/หรอืไม่เพยีงต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อทุก

ราย ผูจ้าํหน่ายวตัถุดบิดงักล่าวจะพยายามบรหิารจดัการสนิคา้ของตนเพื่อใหส้ามารถจดัหาวตัถุดบิใหแ้ก่บรษิทัฯ ไดอ้ย่าง

เพยีงพอและต่อเนื่องกบัความตอ้งการใชว้ตัถุดบิของบรษิทัฯ  

อกีทัง้ ในทางปฏบิตั ิบรษิทัฯ ยงัมกีารกําหนดใหท้มีงานฝ่ายจดัซื้อของบรษิทัฯ ตดิตามสถานการณ์ดา้นปรมิาณ

และราคาวตัถุดบิอยา่งใกลช้ดิและสมํ่าเสมอ เพือ่เป็นสว่นหนึ่งในการวางแผนจดัซือ้ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ดา้นปรมิาณ

และราคาวตัถุดบิ โดยในบางกรณี ทมีงานฝ่ายจดัซื้อจะมกีารประสานงานกบัผูจ้ดัจําหน่ายวตัถุดบิเพื่อตกลงราคารบัซื้อ

วตัถุดบิ รวมถงึทาํการกําหนดปรมิาณการส่งมอบสาํหรบัแต่ละชว่งเวลาเป็นการล่วงหน้า นอกจากนี้ ทมีงานฝ่ายจดัซื้ออาจ

มกีารพจิารณาเก็บสํารองวตัถุดบิบางประเภทที่มอีายุการเก็บรกัษาได้ค่อนขา้งนาน เช่น วตัถุดบิปลาป่น ในช่วงเวลาที่
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ทีม่า: 1 ขอ้มลูล่าสดุตามสมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว ์ณ วนัที ่9 สงิหาคม 2564 
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วตัถุดบิดงักล่าวมแีนวโน้มที่อาจขาดแคลนตามความจําเป็นในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ จะสามารถจดัหา

วตัถุดบิทีม่คีุณภาพไดอ้ยา่งเพยีงพอตามปรมิาณทีต่อ้งการดว้ยตน้ทุนทีเ่หมาะสม  

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมแีนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่งทางดา้นวตัถุดบิอยา่งยัง่ยนืโดยการจดัตัง้ทมีงาน

ฝ่ายวจิยัและพฒันาเพื่อคดิคน้และพฒันาวตัถุดบิใหม่ๆ ทีส่ามารถนํามาใชใ้นการผลติอย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2551 เพื่อ

เพิ่มความหลากหลายของวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯ ลดการพึ่งพิงวตัถุดิบประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการต้นทุนวตัถุดบิของบรษิัทฯ อกีด้วย โดยตวัอย่างความสําเร็จที่ผ่านมาในการคดิค้นและ

พฒันาสตูรการผลติเพื่อลดและ/หรอืทดแทนการใชว้ตัถุดบิบางอยา่งของทมีงานฝ่ายวจิยัและพฒันาของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ การ

ศึกษาวจิยัวตัถุดิบเพื่อใช้ทดแทนปลาป่น รวมถึงการศกึษาวจิยัสูตรการผลิตที่ไม่มสี่วนผสมของวตัถุดิบปลาป่น และ

การศกึษาวจิยัวตัถุดบิทดแทนจากพชืเพือ่ใชท้ดแทนน้ํามนัปลา เชน่ โปรตนีกากถัว่เหลอืง โปรตนีขา้วโพด โปรตนีถัว่เขยีว

เขม้ขน้ และเคยป่น (Krill meal) รวมทัง้การศกึษาวจิยัโดยการใชเ้ศษเหลอืจากอุตสาหกรรมหอ้งเยน็ เช่น เครื่องในหรอืไส้

ในทูน่า นํามาผลติเป็นทูน่าเพสท ์(Tuna Paste) เพื่อเป็นสารดงึดูดการกนิอาหาร (Attractant) ซึ่งสรา้งความแตกต่างจาก

บรษิทัคู่แข่ง เป็นตน้ ดว้ยแนวทางการบรหิารความเสีย่งดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถรกัษาอตัรากําไรขัน้ตน้

ใหอ้ยู่ในระดบัไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ในช่วงประมาณ 3 ปีทีผ่่านมา (ปี 2561 – มถุินายน 2564) โดยบรษิทัฯ มอีตัรากําไร

ขัน้ตน้ เท่ากบัรอ้ยละ 13.9 รอ้ยละ 18.3 และรอ้ยละ 16.6 และมกีําไรขัน้ตน้เท่ากบั 613.3 ลา้นบาท 887.2 ลา้นบาท และ 

694.3 ล้านบาท ในปี 2561 2562 และ 2563 ตามลําดบั และบรษิทัฯ มอีตัรากําไรขัน้ต้น เท่ากบัรอ้ยละ 17.5 และรอ้ยละ 

10.2 และมกีําไรขัน้ตน้เท่ากบั 338.1 ล้านบาท และ 237.6 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 

2564 ตามลาํดบั (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.4 การวจิยัและพฒันา) 

3.1.3 ความเส่ียงจากการไม่ได้รบัชาํระคืนค่าสินค้าจากลกูหน้ี 

บรษิทัฯ มกีลุ่มลูกคา้หลกั คอื กลุ่มรา้นคา้จําหน่ายอาหารสตัว์ และเจา้ของฟารม์เพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา ซึ่งโดยส่วน

ใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise (SME)) (“SME”) ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ ทัง้นี้ เนื่องจากธุรกจิเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าเป็นธุรกจิทีต่อ้งอาศยัเงนิลงทุนตัง้ตน้ค่อนขา้งสงู โดยเฉพาะในช่วงแรก

ของการดาํเนินธุรกจิ ทัง้คา่ใชจ้่ายการจดัหาพืน้ทีแ่ละอุปกรณ์ในการดาํเนินงานฟารม์เพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์า ค่าลูกพนัธุ์สตัว์น้ํา 

และค่าอาหารสตัวน้ํ์า เป็นตน้ อย่างไรกด็ ีเจา้ของฟารม์เพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าซึง่โดยส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ SME ซึง่อาจ

ไม่มคีวามสามารถในการจดัหาแหล่งเงนิทุนไดอ้ย่างเพยีงพอสาํหรบัการลงทุนเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าทัง้หมดดว้ยตนเอง วงเงนิ

สินเชื่อ (Credit Limit) และระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) จึงถือเป็นหนึ่งปัจจยัสําคญัในการเลือกซื้อ

ผลติภณัฑ์อาหารสตัว์น้ําของเจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา และร้านค้าจําหน่ายอาหารสตัว์น้ํา ซึ่งต้องมกีารให้วงเงนิ

สินเชื่อ (Credit Limit) และการให้ระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) แก่ฐานลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์ม

เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าอกีทอดหนึ่ง ดงันัน้ เพื่อประโยชน์ทางดา้นการคา้ ผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า รวมถงึบรษิทัฯ จะมี

แนวทางการขายสนิค้าแบบสนิเชื่อโดยการใหร้ะยะเวลาการให้สนิเชื่อการคา้ (Credit Term) แก่ลูกคา้กลุ่มเจา้ของฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์า และกลุ่มรา้นคา้จําหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า ซึ่งอาจมรีะยะเวลาแตกต่างกนัไปตามแนวทางการดําเนินธุรกจิ

ผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าแต่ละราย โดยบรษิทัฯ มกีารจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าในรปูแบบทีม่กีารใหร้ะยะเวลาการให้

สินเชื่อการค้า (Credit Term) ในสดัส่วนเกือบทัง้หมด โดยมีระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) แก่ลูกค้า

ประมาณไมเ่กนิ 60 วนั 

ทัง้นี้ เนื่องจากกลุ่มลูกหนี้ของบรษิัทฯ คอื กลุ่มร้านค้าจําหน่ายอาหารสตัว์ และกลุ่มเจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยง 

สตัว์น้ํา ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการ SME โดยส่วนใหญ่มีแหล่งรายได้หลกัมาจากธุรกิจเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา ส่งผลให้ผล

ความสําเรจ็ของการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อความสามารถในการชําระหนี้ค่าอาหารสตัว์น้ําของกลุ่มลูกหนี้

ดงักล่าว ดงันัน้ การทีบ่รษิทัฯ มกีารจําหน่ายสนิคา้เกอืบทัง้หมดในรปูแบบการใหส้นิเชื่อการคา้ (Credit Term) อาจส่งผล

ใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบในเชงิลบต่อการดําเนินธุรกจิของเจา้ของฟารม์เพาะเลี้ยง
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สตัวน้ํ์า เช่น กรณีทีเ่กดิโรคระบาดรา้ยแรงในสตัวน้ํ์า และ/หรอืภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิและ/หรอืเหตุการณ์อื่นใดทีส่่งผลใน

เชิงลบต่อความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําและ/หรือปริมาณการขายสตัว์น้ํา และ/หรือรายได้ ของเจ้าของฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสตัว์น้ําที่เป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในปี 2563 - มถุินายน 2564 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อปรมิาณความต้องการบรโิภคสตัว์น้ํา เช่น 

กุง้ และปลากะพง และอาหารสาํหรบัสตัวน้ํ์าดงักล่าว ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องเจา้ของฟารม์เพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา 

และ/หรอืรายไดจ้ากการจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าของรา้นคา้จาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า จนเป็นผลใหเ้จา้ของฟารม์เพาะเลีย้งสตัว์

น้ําดงักล่าวจ่ายชําระล่าชา้และ/หรอืไม่สามารถชําระหนี้ค่าสนิคา้คา้งชําระคนืใหแ้ก่บรษิทัฯ และทําใหบ้รษิทัฯ ต้องมกีาร

บนัทกึคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู และ/หรอืบนัทกึหนี้สญูจากการไมไ่ดร้บัชาํระคนืหนี้คา่สนิคา้คา้งชาํระดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัฯ มี

ลกูหนี้ทีเ่กนิกาํหนดชาํระจนเป็นผลใหบ้รษิทัฯ มคีา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู เป็นจาํนวน 109.1 ลา้นบาท 101.4 ลา้นบาท 105.3 

ลา้นบาท และ 113.9 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 ตามลาํดบั 

ความเสีย่งดงักล่าวเป็นความเสีย่งของผูป้ระกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวโ์ดยรวม โดยบรษิทัฯ ตระหนกั

และใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัความเสีย่งและผลกระทบของปัจจยัความเสีย่งดงักล่าวเป็นอย่างมาก โดยบรษิทัฯ ไดบ้รหิาร

จดัการความเสีย่งจากการไมไ่ดร้บัชาํระคนืค่าสนิคา้จากลกูหนี้ โดยตัง้แต่ปี 2559 บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัปรุงนโยบายการให้

ระยะเวลาการใหส้นิเชื่อการค้า (Credit Term) เพื่อกําหนดแนวทางที่เป็นมาตรฐานในการกําหนดวงเงนิสนิเชื่อ (Credit 

Limit) การใหร้ะยะเวลาการใหส้นิเชื่อการคา้ (Credit Term) เงือ่นไขหลกัประกนัสนิเชื่อ รวมถงึมกีารกําหนดอํานาจในการ

อนุมตัิการให้สนิเชื่อโดยให้มกีารกําหนดลําดบัขัน้ในการพจิารณาก่อนนําส่งให้ผู้มอีํานาจลงนามพจิารณาอนุมตัิ เพื่อ

ควบคุมแนวทางการใหว้งเงนิสนิเชื่อ (Credit Limit) และระยะเวลาการใหส้นิเชื่อการคา้ (Credit Term) ของบรษิทัฯ ใหม้ี

ความเหมาะสมและรดักุมยิง่ขึน้ โดยภายหลงัจากบรษิทัฯ ได้ปรบัเปลี่ยนแนวทางการขายและให้สนิเชื่อในช่วงปี 2559 

ดงักล่าว ส่งผลให้ลูกหนี้การค้าที่เกนิกําหนดชําระตัง้แต่ 6 เดอืนขึน้ไปมแีนวโน้มลดลงจาก 152.9 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2559 เป็นประมาณ 111.3 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 และมสีดัส่วนลดลงจากรอ้ยละ 24.0 ของลูกหนี้

การคา้รวม (ก่อนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็นรอ้ยละ 13.7 ของลูกหนี้การคา้รวม (ก่อนหกั

คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู) ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 อกีทัง้ สาํหรบักรณีลกูหนี้ทีม่กีารคา้งชาํระคา่สนิคา้จนเกนิกาํหนดชาํระ 

บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารกาํหนดแนวทางในการตดิตามชาํระหนี้ โดยไดม้กีารตดิตามทวงถามการชาํระคา่สนิคา้ทีค่า้งชาํระอย่าง

สมํ่าเสมอ และมกีารกาํหนดแนวทางการดาํเนินการตามความเหมาะสมสาํหรบัลกูหนี้แต่ละกลุ่ม (ซึง่แบ่งตามระยะเวลาคา้ง

ชําระของลูกหนี้) รวมถงึมกีารรายงานคณะกรรมการบรษิทั  เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส จนเป็นผลใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัชําระ

เงนิคนืค่าสนิคา้คา้งชาํระจากลูกหนี้บางราย อนึ่ง หากพจิารณาค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของบรษิทัฯ ยงัพบว่า บรษิทัฯ มกีาร

บนัทกึคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูทีล่ดลงอยา่งมนียัสาํคญั จากประมาณ 169.2 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็น 113.9 

ลา้นบาท ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.4.16 การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของ

ฝ่ายจดัการ)  

3.1.4 ความเส่ียงจากสภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

บรษิทัฯ ตอ้งเผชญิกบัสภาพแวดลอ้มการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมการจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า โดยมผีูป้ระกอบการ

รายสําคญัหลายราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รบัการยอมรบัจากกลุ่มลูกค้าในด้านคุณภาพของสนิค้า กําลงัการผลิต 

รวมถงึมคีวามพรอ้มในดา้นแหล่งเงนิทุนในการขยายกําลงัการผลติ อกีทัง้ ยงัมผีูป้ระกอบการรายใหญ่ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการ

ในอุตสาหกรรมมานาน รวมถึงมสี่วนแบ่งทางการตลาดสูง (โปรดพจิารณารายละเอยีดใน ในส่วนที ่2.2.2 ลกัษณะการ

ประกอบธุรกจิ หวัขอ้ 2.7.2 ภาวะการแขง่ขนั) 

ทัง้นี้ สภาวะการแข่งขนัโดยรวมในอุตสาหกรรมอาจได้รบัผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัจากการเปลี่ยนแปลงใน

ความสามารถในการแข่งขนัของผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ํารายสําคัญ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยในกรณีที่

ผู้ประกอบการรายสําคญั โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่มีการขยายกําลังการผลิต ซึ่งจะเพิม่ปริมาณอุปทานใน

อุตสาหกรรม รวมถงึอาจส่งผลใหส้ภาพแวดล้อมการแข่งขนัในอุตสาหกรรมรุนแรงมากยิง่ขึน้ และ/หรอืมกีารปรบัเปลี่ยน
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ราคาขายซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาขายโดยรวมในอุตสาหกรรม หรือหากผู้ประกอบการรายสําคัญรายอื่นมี

ความสามารถในการแขง่ขนัในดา้นอื่นๆ ทีด่ขี ึน้ เชน่ ความสามารถในการจดัหาลกูกุง้ ความสามารถในการใหว้งเงนิสนิเชื่อ 

(Credit Limit) และระยะเวลาการใหส้นิเชื่อการคา้ (Credit Term) ความสามารถในการออกผลติภณัฑท์ีส่ามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ หรอืมคีวามสามารถในการปรบัตวัตามความต้องการของตลาดได้ดกีว่าบรษิทัฯ โดย

ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลต่อความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ ซึง่อาจส่งผลกระทบในเชงิลบต่อปรมิาณการขาย และ/

หรอืราคาขายสนิคา้ รวมถงึรายไดข้องบรษิทัฯ หรอือาจเป็นผลใหบ้รษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างมนีัยสาํคญัในการ

ทําการตลาด การโฆษณา และการจดักจิกรรมทางการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาํเนินงาน กระแส

เงนิสด และฐานะทางการเงนิ ของบรษิทัฯ ได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ให้ความสําคญัในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัฯ เพื่อให้สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ในดา้นต่างๆ มาอยา่งต่อเนื่อง ทัง้ในดา้นการพฒันาผลติภณัฑแ์ละสตูรการผลติ การออกผลติภณัฑ์

ใหม่ๆ เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในตลาดนัน้ๆ เช่น การทีบ่รษิทัฯ เป็นผูผ้ลติทีม่กีารออกผลติภณัฑใ์หม่ๆ เขา้สู่ตลาด เช่น 

อาหารปลากะพง อาหารปู อาหารปลาสลิด และปลากดคงั เป็นต้น การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นราคา การพฒันาสายพนัธุ์ลูกกุง้ การจดัหาตลาดใหแ้ก่ลูกคา้ การกําหนดมลูค่าวงเงนิ

การซื้อสนิคา้และระยะเวลาการใหส้นิเชื่อการคา้ (Credit Term) ในระดบัทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของ

ลูกคา้ และการรกัษาความสมัพนัธ์อนัดกีบัลูกคา้มาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ในช่วงปี 2560 – 2562 บรษิทัฯ มปีรมิาณการ

ขายทีเ่ตบิโตขึน้จาก 143,345 ตนั ในปี 2560 เป็น 167,446 ตนั ในปี 2562 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยรอ้ยละ 8.1 

ต่อปี สอดคลอ้งกบัการเตบิโตของรายไดร้วม ซึง่เตบิโตขึน้จาก 4,341.7 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 4,906.8 ลา้นบาท ในปี 

2562 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยรอ้ยละ 6.3 ต่อปี สําหรบัปี 2563 ถงึแมว้่าประเทศไทยไดป้ระสบกบัสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่สง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารสตัวน้ํ์าโดยรวมของ

ประเทศ ทัง้นี้ อา้งองิจากรายงานการวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม (IMR) ปรมิาณการขายอาหารกุง้และปรมิาณการขายอาหาร

ปลากะพงโดยรวมของประเทศลดลงประมาณร้อยละ 2.8 และร้อยละ 25.0 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า ตามลําดบั (โปรด

พจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หวัขอ้ 2.7 ภาวะอุตสาหกรรม) อยา่งไรกด็ ีปรมิาณ

คําสัง่ซื้อของบรษิทัฯ ลดลงจาก 167,446 ตนั ในปี 2562 เป็น 163,355 ตนั ในปี 2563 หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงเพยีง

รอ้ยละ 2.4 และมรีายไดจ้ากการขายเท่ากบั 4,183.8 ลา้นบาท ในปีดงักล่าว และบรษิทัฯ ยงัมปีรมิาณคําสัง่ซื้อเพิม่สงูขึน้ 

จาก 76,089 ตนั ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 90,770 ตนัในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

2564 และมรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้จาก 1,935.0 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็นเท่ากบั 

2,237.5 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564  

3.1.5 ความเส่ียงจากการท่ีผลิตภณัฑอ์าหารสตัวข์องบริษทัฯ จดัเป็นสินค้าควบคมุ 

ผลติภณัฑอ์าหารสตัวข์องบรษิทัฯ เป็นวตัถุดบิทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง คอื อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสตัว์

เศรษฐกจิทีใ่ชใ้นการบรโิภคและถอืเป็นหนึ่งในปัจจยัพืน้ฐานในการดาํรงชวีติของประชาชนทัว่ไป โดยการเปลีย่นแปลงของ

ราคาอาหารสตัวถ์อืเป็นหนึ่งปัจจยัสาํคญัทีอ่าจส่งผลต่อตน้ทุนการเพาะเลี้ยงสตัวแ์ละราคาขายเนื้อสตัวส์าํหรบัการบรโิภค

ภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชพีของประชาชนทัว่ไปในวงกว้าง ผลติภณัฑ์อาหารสตัว์จงึเป็นหนึ่งใน

รายการสนิคา้ทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงานรฐับาลใหม้รีาคาในระดบัทีเ่หมาะสม ดงันัน้ เพื่อเป็นการควบคุมและ

ป้องกนัการกําหนดราคาจําหน่ายหรอืการกําหนดเงื่อนไข และวธิปีฏิบตัิทางการค้าอนัไม่เป็นธรรมดงักล่าว สํานักงาน

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิคา้และบรกิาร (“สาํนักงาน กกร.”) สงักดักรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง

จดัตัง้ขึน้ตาม พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร พ.ศ. 2542 โดยกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์จะมกีาร

ประกาศเพื่อกําหนดสนิค้าและบรกิารควบคุมเป็นรายปี โดยอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและ

บรกิาร ฉบบัที่ 53 พ.ศ. 2562 เรื่อง การกําหนดสนิค้าและบรกิารควบคุมโดยประกาศให้สนิค้าและบรกิารทัง้หมด 52 

ประเภท ซึง่รวมถงึผลติภณัฑป์ระเภทอาหารสตัวเ์ป็นสนิคา้ควบคุม โดยกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการในสนิคา้และบรกิารทัง้ 52 
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ประเภททีเ่ป็นสนิคา้ควบคุมดงักล่าวนัน้ จะต้องรายงานการกําหนดราคาขายสนิคา้แต่ละประเภท และไดร้บัอนุญาตจาก

กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์โดยผูป้ระกอบการไมส่ามารถจาํหน่ายสนิคา้ในราคาทีส่งูกว่าราคาทีไ่ดร้ายงานและที่

ไดร้บัอนุญาตไว ้และหากผูป้ระกอบการตอ้งการปรบัเพิม่ราคาขายเกนิกว่าทีร่ายงานไว ้ผูป้ระกอบการจะตอ้งดําเนินการ

รายงานและขอรบัอนุญาตใหม่ ซึ่งกรมการค้าภายในจะพจิารณาจากความจําเป็นในการขอปรบัเพิม่ ในด้านต่างๆ ซึ่ง

รวมถงึตน้ทุนการผลติ และอตัรากําไรขัน้ต้นเฉลีย่ของผูป้ระกอบการ และของอุตสาหกรรมในภาพรวม โดยการพจิารณา

ของกรมการค้าภายในต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรจึงอาจทําให้บรษิัทฯ ไม่สามารถปรบัราคาสนิค้าได้ในทนัทีอีกด้วย 

นอกจากนี้ ในสถานการณ์ทีผ่ดิปกตจินเป็นผลใหเ้ศรษฐกจิในประเทศมกีารชะลอตวัและ/หรอืหดตวัอยา่งรุนแรง ยงัอาจเกดิ

เหตุการณ์ที่หน่วยงานราชการอาจขอความร่วมมอืในการควบคุมราคาอาหารสตัว์จากผู้ผลิตอาหารสตัว์เพื่อเป็นการ

ช่วยเหลอืเกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงสตัว์น้ํา เช่น ในปี 2563 ซึ่งประเทศไทยไดป้ระสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงพาณิชยจ์งึไดม้กีารขอความร่วมมอืผ่านทางสมาคมผูผ้ลติอาหารสตัวใ์นการ

ควบคุมราคาจําหน่ายอาหารสตัว์ อนัเป็นผลใหบ้รษิทัฯ ต้องปรบัลดและ/หรอืควบคุมราคาขายอาหารสตัว์ใหเ้ป็นไปตาม

ชว่งราคาและในชว่งเวลาทีข่อความรว่มมอืโดยหน่วยงานราชการดงักล่าว  

ด้วยการที่ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของบริษัทฯ จัดเป็นสินค้าควบคุมดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถ

ปรบัเปลีย่นราคาขายเกนิกว่าราคาทีบ่รษิทัฯ ไดร้ายงานและไดร้บัอนุญาตไวจ้ากหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทัฯ จงึ

อาจมคีวามเสีย่งในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลใหต้น้ทุนการผลติ และ/หรอืราคาวตัถุดบิหลกัปรบัเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญั 

จนส่งผลให้บรษิัทฯ มตี้นทุนโดยรวมสูงขึ้น ในขณะที่บรษิัทฯ ไม่สามารถขออนุญาตปรบัเพิม่ราคาขายผลิตภัณฑ์กับ

หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งไดท้นัท่วงทแีละ/หรอืสอดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลติ และ/หรอืราคาวตัถุดบิหลกัทีป่รบัเพิม่ขึน้ 

หรอืบรษิทัฯ อาจไม่ไดร้บัอนุญาตใหป้รบัราคาขายเพิม่ตามทีร่อ้งขอ หรอืในกรณีทีห่น่วยงานราชการอาจขอความร่วมมอื

ในการควบคุมราคาอาหารสตัว์จากผู้ผลิตอาหารสตัว์ ส่งผลให้บรษิัทฯ มรีายได้จากการขาย กําไรขัน้ต้น และผลการ

ดาํเนินงาน ทีล่ดลงได ้

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา บรษิัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการประสิทธิภาพของต้นทุนการผลิตของ 

บรษิทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าต้นทุนการผลติเฉลี่ยของบรษิทัฯ จะอยู่ในระดบัทีส่ามารถแข่งขนัไดเ้มื่อเทยีบกบัอุตสาหกรรมใน

ภาพรวม โดยมุ่งเน้นในการเพิม่ประสทิธภิาพในตน้ทุนการผลติในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะตน้ทุนวตัถุดบิซึ่งเป็นตน้ทุนหลกั

ของบรษิทัฯ โดยการวางแผนการจดัซื้อวตัถุดบิใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ดา้นปรมิาณและราคาวตัถุดบิ เพื่อใหไ้ดต้น้ทุน

ราคาวตัถุดบิทีเ่หมาะสมในแต่ละช่วงเวลา และการวจิยัและพฒันาวตัถุดบิใหม่ๆ เพื่อเพิม่ความหลากหลาย การมุ่งเน้นใน

การวจิยัและพฒันาสตูรการผลติจากวตัถุดบิใหม่ๆ เพื่อลดการพึง่พงิวตัถุดบิประเภทใดประเภทหนึ่ง และลดความผนัผวน

ทางดา้นราคาวตัถุดบิทีอ่าจเกดิขึน้ ดว้ยการบรหิารจดัการตน้ทุนอยา่งมปีระสทิธภิาพดงักล่าว สง่ผลใหใ้นชว่งประมาณ 3 ปี

ที่ผ่านมา (ปี 2561 – มถุินายน 2564) บรษิทัฯ สามารถรกัษาระดบัอตัรากําไรขัน้ต้นใหอ้ยู่ในระดบัไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 

ถงึแมว้่าราคาวตัถุดบิไดม้กีารเปลีย่นแปลงพอสมควร กล่าวคอื ในช่วงประมาณ 3 ปีทีผ่่านมา (มกราคม 2561 – มถุินายน 

2564) ราคาวตัถุดบิปลาป่น แป้งสาล ีและกากถัว่เหลอืง มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ในกรอบประมาณรอ้ยละ 46 รอ้ยละ 12 และ

รอ้ยละ 45 ตามลาํดบั โดยไมจ่าํเป็นตอ้งขออนุญาตปรบัเพิม่การกาํหนดราคาขายกบัหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง อกีทัง้ ราคา

ขายเฉลี่ยของผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ ในปัจจุบนั อยู่ในระดบัที่ตํ่ากว่าราคาขายที่บรษิัทฯ ขออนุญาตไว้กบักรมการค้า

ภายใน กระทรวงพาณิชยด์งันัน้ ในช่วงเวลาทัว่ไป บรษิทัฯ ยงัคงมคีวามสามารถในการขายผลติภณัฑบ์รษิทัฯ ในราคาที่

สงูขึน้ได ้หากบรษิทัฯ มตีน้ทุนรวมทีส่งูขึน้ หรอืมคีวามจําเป็นอื่น โดยไม่จําเป็นตอ้งขออนุญาตใหม่กบักรมการคา้ภายใน 

กระทรวงพาณิชย ์นอกจากนี้ ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา เหตุการณ์ทีห่น่วยงานราชการเขา้มาควบคมุและ/หรอืกาํหนดใหม้กีาร

ปรบัลดราคาขายอาหารสตัวโ์ดยรวมของอุตสาหกรรมมเีพยีงครัง้เดยีว คอื ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในประเทศอย่างรุนแรงโดยหน่วยงานราชการ

ดําเนินการเพียงขอความร่วมมือจากผู้ผลิตอาหารสตัว์ให้ร่วมมือกนัปรบัลดราคาขายในช่วงดงักล่าว เป็นระยะเวลา

ประมาณ 3 เดอืน สําหรบัอาหารกุ้ง และอาหารปลา อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มกีารปรบัลดราคาขายอาหารปลากะพงตัง้แต่

ช่วงเวลาดงักล่าวจนถงึปัจจุบนัในช่วงต้นปี 2564 เพื่อช่วยเหลอืลูกคา้ของบรษิทัฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
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ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงักล่าวส่งผลกระทบให้ปรมิาณความต้องการบรโิภคปลากะพงลดลง

ตัง้แต่ในชว่งสิน้ปี 2562 

3.1.6 ความเส่ียงจากการท่ีรายได้ของบริษทัฯ โดยส่วนใหญ่มาจากการจาํหน่ายภายใต้แบรนดสิ์นค้ากลุ่มหน่ึง  

รายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 52 – 74 ของรายไดร้วมในปี 2561 – 2563 และ

งวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2563 และ 2564 เป็นการผลติและจําหน่ายภายใต้แบรนด์สนิค้าของบรษิัทฯ ซึ่ง

ประกอบไปด้วยกลุ่มแบรนด์สนิค้าที่สําคญั ได้แก่ (1) กลุ่มโปรฟีด (PROFEED) และเอฟซอีาร์ (FCR) (2) กลุ่มนานาม ิ

(NANAMI) และ (3) กลุ่มอโีกฟี้ด (EGOFEED) และแอคควาฟีด (AQUAFEED) เป็นตน้ ทัง้นี้ ดว้ยความสามารถของบรษิทั

ฯ ในการผลติสนิคา้และพฒันาสตูรการผลติ และทําการตลาดอย่างต่อเนื่องของบรษิทัฯ ส่งผลใหผ้ลติภณัฑภ์ายใตแ้บรนด์

สนิคา้ของบรษิทัฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากกลุ่มลูกคา้ทัง้ในดา้นสารอาหารและคุณประโยชน์ของผลติภณัฑ ์คุณภาพและ

ความสมํ่าเสมอของผลติภณัฑ ์และไดร้บัความนิยมจากกลุ่มลกูคา้เกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัว ์ในอุตสาหกรรมเพาะเลีย้งสตัว์

มาอย่างต่อเนื่อง โดยแบรนดส์นิคา้ “โปรฟีด (PROFEED)” “เอฟซีอาร ์(FCR)” และ “นานามิ (NANAMI)” เป็นแบรนด์

สนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยมสูงสุดในแบรนด์สนิคา้ทัง้หมดของบรษิทัฯ (ผลติภณัฑ์ “โปรฟีด (PROFEED)” และ “เอฟซีอาร ์

(FCR)” และผลติภณัฑ ์“อีโก้ฟีด (EGOFEED)” และ “แอคควาฟีด (AQUAFEED)” เป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติโดยใชส้ตูรการ

ผลติสนิคา้เดยีวกนัแต่มกีารจาํหน่ายภายใต ้2 แบรนดส์นิคา้ เพื่อประโยชน์ทางดา้นการตลาดของบรษิทัฯ) (โปรดพจิารณา

รายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ)  

ทัง้นี้ รายละเอยีดการจาํหน่ายอาหารสตัวข์องบรษิทัฯ แยกตามแบรนดส์นิคา้ สามารถแสดงไดด้งันี้ 

ตารางแสดงมูลค่าการขายผลิตภณัฑอ์าหารสตัวข์องบริษทัฯ สาํหรบัปี 2561 – 2563  

และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 - 2564 

รายการ 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กลุ่มโปรฟีด (PROFEED) และเอฟ

ซอีาร ์(FCR) 
1,711.7 38.8 2,359.7 48.7 1,627.6 38.9 719.3 36.6  672.7 28.4  

2. กลุ่มนานาม ิ(NANAMI) 661.9 15.0 672.1 13.9 730.6 17.5 320.2 16.3  370.9 15.6  

3. กลุ่มอโีกฟี้ด (EGOFEED) และ

แอคควาฟีด(AQUAFEED) 
718.8 16.3 561.8 11.6 422.3 10.1 194.8 9.9  179.3 7.6  

รายได้จากการขายผ่าน 

แบรนดสิ์นค้าท่ีสาํคญั 
3,092.4 70.1 3,593.7 74.1 2,780.5 66.5 1,234.3 62.8  1,222.9 51.6  

4. รายไดจ้ากการขายผา่น 

แบรนดส์นิคา้อื่น  
1,213.6 27.5 1,155.9 23.8 1,283.8 30.7 700.7 35.7  1,114.5 47.0  

รวมรายได้จากการขายอาหารสตัว ์ 4,306.0 97.6 4,749.5 97.9 4,064.3 97.1 1,935.0 98.5  2,337.5 98.6  

รายไดอ้ื่น 101.0 2.3 99.7 2.1 119.5 2.9 29.6 1.5  32.7 1.4  

รายได้รวม 4,410.4 100.0 4,849.2 100.0 4,183.8 100.0 1,964.6 100.0  2,370.2 100.0  

ทัง้นี้ ดว้ยความทีผ่ลติภณัฑอ์าหารสตัวข์องบรษิทัฯ เป็นปัจจยัสาํคญัอย่างหนึ่งทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั

และการเจรญิเตบิโตของสตัว ์ซึง่เป็นปัจจยัสาํคญัทีม่ผีลต่อความสาํเรจ็ในการเพาะเลีย้งสตัวข์องเกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงสตัว ์
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โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้ผดิพลาดในอาหารสตัว ์เชน่ มสีารอาหารทีเ่ป็นพษิต่อสตัวแ์ละ/หรอืไมม่สีารอาหารทีเ่พยีงพอ จนสง่ผล

ต่อสุขภาพอนามยัและ/หรอืการเจรญิเตบิโตของสตัวไ์ม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรุนแรงต่อ

ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสตัว์ของเกษตรกร ดงันัน้ โดยทัว่ไป เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสตัว์จะให้ความสําคญัต่อคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ ทัง้ในด้านความปลอดภัยและสารอาหารเป็นอย่างมาก รวมถึงมีการพิจารณาชื่อเสียงของแบรนด์สินค้า

ประกอบดว้ย โดยในกรณีทีม่แีบรนดส์นิคา้และ/หรอืผูผ้ลติอาหารสตัวร์ายใดเกดิเหตุการณ์ทีม่ชีื่อเสยีงทีไ่ม่ดใีนดา้นความ

ปลอดภยัและ/หรอืสารอาหาร จะทาํใหเ้กษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวไ์ม่เลอืกใชอ้าหารสตัวใ์นแบรนดส์นิคา้และ/หรอืจากผูผ้ลติ

ดงักล่าวอกีต่อไป 

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้า “โปรฟีด 

(PROFEED)” “เอฟซีอาร ์(FCR)” และ “นานามิ (NANAMI)” เสยีหายหรอืเสื่อมเสยีชื่อเสยีงอย่างรุนแรงในวงกวา้งและ

ทาํใหผ้ลติภณัฑอ์าหารสตัวข์องบรษิทัฯ ขาดความน่าเชือ่ถอืและ/หรอืไม่ไดร้บัการยอมรบัจากเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวอ์กี

ต่อไป ซึ่งไดแ้ก่ บรษิทัฯ อาจมกีารผลติทีผ่ดิพลาดจนเป็นผลใหอ้าหารสตัวข์องบรษิทัฯ ไม่มคีุณภาพและสรา้งผลเสยีต่อ

การเจรญิเตบิโตและสุขภาพอนามยัของสตัวอ์ย่างรุนแรง และ/หรอืมผีูป้ระสงคร์า้ยกบับรษิทัฯ ทําการปล่อยข่าวเทจ็ต่างๆ 

เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสยีหายต่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์สนิค้า และจะส่งผล

กระทบในเชงิลบต่อยอดขาย รายได ้ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสาํคญั  

 บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วามสาํคญัในประเดน็ดงักล่าวเป็นอย่างมาก โดยทีผ่่านมา บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในการผลติ

ผลิตภณัฑ์ที่มคีุณภาพ ปลอดภยั และมคีุณประโยชน์เป็นสําคญั และมกีารกําหนดแนวทางการควบคุมการผลิตอย่าง

เคร่งครดัและการตรวจสอบคุณภาพการผลติสนิคา้ในทุกขัน้ตอนการผลติ ตัง้แต่ก่อนการตรวจรบัวตัถุดบิ ระหว่างการผลติ 

ก่อนการบรรจุลงบรรจุภณัฑแ์ละหลงัการบรรจุลงบรรจุภณัฑ ์และไดร้บัการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐานประเทศไทย และ

มาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018 GMP HACCP และ BAP จนเป็นผลให้

ผลติภณัฑแ์ละแบรนด์สนิคา้ของบรษิทัฯ ไดร้บัการยอมรบัในวงกวา้งในดา้นคุณประโยชน์ สารอาหาร คุณภาพและความ

สมํ่าเสมอจากเกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงสตัว ์และบรษิทัฯ ไม่เคยประสบปัญหาหรอืถูกรอ้งเรยีนจากเกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงสตัว์

จากการมขีอ้ผดิพลาดทีร่า้ยแรงในผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ จนสง่ผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตและสขุภาพอนามยัของสตัว ์

3.1.7 ความเส่ียงจากการสูญเสียรายได้ค่าสิทธิจากการใช้ช่ือทางการค้า (Tradename) ตามสัญญาความ

ร่วมมือทางเทคนิคฯ 

AVANTI ซึ่งเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายอาหารกุง้รายใหญ่ของประเทศอนิเดยี ต้องการเพิม่ขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัในอุตสาหกรรมผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าในประเทศอนิเดยี โดยการหาพนัธมติรทางธุรกจิทีม่คีวามเชีย่วชาญ

ในด้านเทคนิคการผลติอาหารสตัว์น้ํา และ AVANTI เลง็เหน็ถงึศกัยภาพและความเชี่ยวชาญของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นผูผ้ลติ

อาหารสตัว์น้ํารายใหญ่ของประเทศไทย ตัง้แต่ในปี 2546 AVANTI จึงได้เข้าเป็นเป็นพนัธมติรกบับรษิัทฯ โดยการทํา

สญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคและการอนุญาตให ้AVANTI ผลติและจาํหน่ายอาหารกุง้ในประเทศอนิเดยีและ/หรอืส่งออก

อาหารกุ้ง โดยใช้สูตรทางการค้า ชื่อทางการค้า (Tradename) “PROFEED” และชื่อทางการค้า (Tradename) สําหรบั

อาหารกุง้ขาว “NANAMI” (โดย AVANTI จาํหน่ายภายใตช้ือ่ทางการคา้ (Tradename) “MANAMEI”) รวมถงึการใหค้วาม

ช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิคการผลติในกรณีที ่AVANTI มปัีญหา และ/หรอืขดัขอ้งจากการผลติตามสตูรการผลติของบรษิทัฯ 

(สญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคฯ) โดย AVANTI มกีารจ่ายค่าสทิธจิากการใชช้ื่อทางการคา้ (Tradename) ของบรษิทัฯ 

ตามปริมาณการจําหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อทางการค้า (Tradename) ของบริษัทฯ ในประเทศอินเดีย ในอัตราที ่

ตกลงกนัตามสญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคฯ ทัง้นี้ สญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคฯ ระหว่างบรษิทัฯ และ AVANTI ฉบบั

ปัจจุบนั มอีายุตัง้แต่ วนัที่ 25 กนัยายน 2561 – 24 กนัยายน 2566 (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.8 

ขอ้มลูสาํคญัอืน่)  
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ดว้ยความที ่AVANTI เป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหารกุง้รายใหญ่ของประเทศอนิเดยี ประกอบกบัสตูรการผลติของ

บรษิทัฯ เป็นสตูรทีม่คีุณประโยชน์และมสีารอาหารทีช่่วยส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของกุง้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งผลให ้

AVANTI ประสบความสาํเรจ็ในการจาํหน่ายสนิคา้ภายใตช้ื่อทางการคา้ (Tradename) ของบรษิทัฯ เป็นอยา่งมาก โดยในปี 

2561 2562 และ 2563 AVANTI มปีรมิาณการจําหน่ายสนิค้าภายใต้ชื่อทางการค้า (Tradename) ของบรษิัทฯ เท่ากบั 

415,353 ตนั 466,471 ตนั และ 450,580 ตนั ตามลําดบั และในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2563 และ 2564 

AVANTI มปีรมิาณการจาํหน่ายสนิคา้ภายใตช้ือ่ทางการคา้ (Tradename) ของบรษิทัฯ เท่ากบั 111,489 ตนั และ 127,062 

ตนั ตามลําดบั และไดม้กีารจ่ายค่าสทิธจิากการใชช้ื่อทางการคา้ (Tradename) ของบรษิทัฯ ตามสญัญาความร่วมมอืทาง

เทคนิคฯ ดงักล่าว เท่ากบั 54.2 ลา้นบาท 39.8 ลา้นบาท และ 37.8 ลา้นบาท ในปี 2561 2562 และ 2563 ตามลําดบั และ

เท่ากบั 19.0 ลา้นบาท และ 25.6 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 ตามลําดบั (รายได้

ลดลงในปี 2562 และ 2563 โดยหลกัเป็นผลมาจากการปรบัลดอตัราการจ่ายคา่สทิธติ่อหน่วยตามเงือ่นไขในสญัญาฉบบัลง

วนัที ่25 กนัยายน 2561) (โปรดพจิารณารายละเอยีดของสญัญาควมร่วมมอืทางเทคนิคฯ ในส่วนที ่2.2.8 ขอ้มลูสาํคญัอืน่) 

ทัง้นี้ รายได้ดงักล่าวถือเป็นหนึ่งในปัจจยัที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ มีฐานกําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิที่

แขง็แกรง่ และมอีตัรากาํไรจากการดาํเนินงานและอตัรากาํไรสทุธอิยูใ่นระดบัสงู  

อยา่งไรกด็ ีหากในอนาคต สญัญาความรว่มมอืทางเทคนิคฯ ระหวา่งบรษิทัฯ และ AVANTI ฉบบัปัจจบุนัหมดอายุ

ลง และบรษิทัฯ และ AVANTI ไม่ไดม้กีารต่ออายุสญัญา หรอืบรษิทัฯ ถูกยกเลกิสญัญาก่อนกําหนด หรอืปรมิาณการขาย

สนิคา้ของ AVANTI ภายใตช้ื่อทางการคา้ (Tradename) ของบรษิทัฯ ลดลงอย่างมนีัยสาํคญั และ/หรอื AVANTI มกีารขอ

ปรบัลดอตัราการจ่ายค่าสทิธต่ิอหน่วยอาจส่งผลใหร้ายได ้กําไรจากการดําเนินงาน กําไรสุทธ ิและอตัรากําไรของบรษิทัฯ 

ลดลงอยา่งมนียัสาํคญั  

ในปัจจุบนั ชื่อทางการคา้ (Tradename) “PROFEED” และ “NANAMI” ของบรษิทัฯ (AVANTI ขายภายใต้ชื่อ

ทางการคา้ MANAMEI) เป็นทีย่อมรบัและคุน้เคยของกลุ่มลูกคา้เจา้ของฟารม์เพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศอนิเดยี ซึ่งอาจช่วย

ลดโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ทีป่รมิาณการขายสนิคา้ของ AVANTI ภายใตช้ื่อทางการคา้ (Tradename) ของบรษิทัฯ จะ

ลดลงอย่างมนีัยสาํคญั สาํหรบัในกรณีที ่AVANTI จะขอยกเลกิหรอืไม่ต่อสญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคฯ กบับรษิทัฯ ใน

อนาคต อาจส่งผลให ้AVANTI มคีวามเสีย่งจากการสญูเสยีรายไดจ้ากการขาย และ/หรอืฐานลูกคา้ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความ

เสยีหายทางเศรษฐกจิต่อ AVANTI สูงกว่าค่าสทิธจิากการใชช้ื่อทางการคา้ (Tradename) ของบรษิทัฯ ตามสญัญาความ

ร่วมมอืทางเทคนิคฯ ที ่AVANTI มกีารจ่ายใหบ้รษิทัฯ ทัง้นี้ นอกจากเหตุผลทางดา้นการตลาดดงักล่าวขา้งตน้แลว้ การเขา้

ทาํสญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคฯ ยงัไดม้กีารกําหนดใหบ้รษิทัฯ ใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิคแก่ AVANTI ในกรณี

ที ่AVANTI มปัีญหา และ/หรอืขดัขอ้งจากการผลติตามสตูรการผลติของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ในดา้นการแลกเปลี่ยน

ความรู้และเทคนิคในการผลติต่างๆ ทัง้ต่อบรษิัทฯ และ AVANTI อีกด้วย ส่งผลให้ บรษิัทฯ และ AVANTI ได้มกีารต่อ

สญัญาความรว่มมอืทางเทคนิคฯ มาอยา่งต่อเนื่องตัง้แต่เริม่เขา้ทาํสญัญาเป็นครัง้แรกในปี 2546 โดยบรษิทัฯ และ AVANTI 

ไดต้่ออายสุญัญาความรว่มมอืทางเทคนิคฯ ฉบบัล่าสดุ ในชว่งเดอืนกนัยายน 2561 ซึง่จะมผีลบงัคบัใชจ้นถงึเดอืนกนัยายน 

2566 อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความเสีย่งในประเดน็ดงักล่าว โดยบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการรกัษาสมัพนัธ์

กับ AVANTI และบริษัทฯ และ AVANTI ได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอดในช่วงประมาณ 18 ปีที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ ในช่วงปี 2552 กลุ่ม INDRA ซึ่งเป็นผูก้่อตัง้และผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ AVANTI ยงัไดม้กีารชกัชวนใหก้ลุ่ม TU ซึ่ง

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เข้าลงทุนใน AVANTI เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic 

Partner) โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 TU มกีารถอืหุน้ใน AVANTI ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 24.2 ของทุนจดทะเบยีน

ชาํระแลว้ (นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่าง AVANTI และกลุ่ม TU 

ซึ่งอาจช่วยลดโอกาสที ่AVANTI จะมกีารบอกเลกิสญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคฯ กบับรษิทัฯ อกีทางหนึ่งดว้ย (โปรด

พจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ และส่วนที ่2.3.14 รายการระหว่าง

กนั)  
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ทัง้นี้ สาํหรบัการปรบัลดอตัราการจ่ายคา่สทิธติ่อหน่วย ตลอดระยะเวลากวา่ 17 ปีทีผ่า่นมา บรษิทัฯ และ AVANTI 

มกีารต่ออายสุญัญาจากสญัญาฉบบัแรกซึง่เขา้ทาํในปี 2546 อกีจาํนวน 3 ครัง้ (สญัญาแต่ละฉบบัมอีาย ุ5 ปี) โดย AVANTI 

มกีารขอปรบัลดอตัราการจ่ายคา่สทิธต่ิอหน่วยเพยีงแค่ครัง้เดยีวในปี 2561 อนัเป็นผลมาจากการเจรจาทางการคา้จากการ

ทีป่รมิาณขายสนิคา้ของ AVANTI ภายใตช้ื่อทางการคา้ (Tradename) ของบรษิทัฯ มกีารเตบิโตขึน้อย่างมนีัยสาํคญั จาก 

3,056.2 ตนั ในปี 2546 เป็น 415,353 ตนั ในปี 2561 หรอืคดิเป็นอตัราการเติบโตประมาณ 136 เท่า จากปี 2546 โดย

ภายหลงัจากการปรบัลดอตัราการจ่ายค่าสทิธต่ิอหน่วยในปี 2561 ดงักล่าว บรษิทัฯ ยงัมรีายไดค้่าสทิธจิากการใชช้ื่อทาง

การคา้ (Tradename) ในมลูค่าทีม่นีัยสาํคญั คอื 39.8 ลา้นบาท และ 37.8 ลา้นบาท ในปี 2562 และ 2563 ตามลําดบั และ

เท่ากบั 19.0 ลา้นบาท และ 25.6 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 ตามลําดบั หรอืคดิ

เป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 34.6 (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.4.16 การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่าย

จดัการ)  

3.1.8 ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนในการดําเนินธุรกิจหรือการเติบโตของกิจการของบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศ 

บรษิทัฯ มกีารขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศผ่านแนวทางต่างๆ เช่น การเขา้ทาํสญัญาความร่วมมอืกบัพนัธมติร

ทอ้งถิน่ หรอืการเขา้จดัตัง้ฐานการผลติในต่างประเทศโดยการร่วมมอืกบัพนัธมติรทอ้งถิน่ เป็นตน้ โดยในปัจจุบนั บรษิทัฯ 

ได้มกีารเข้าร่วมลงทุนจดัตัง้บรษิัทย่อยเพื่อผลิตและจําหน่ายอาหารสตัว์น้ําร่วมกบัพนัธมติรทางธุรกิจท้องถิ่นที่มกีาร

ประกอบธุรกิจและ/หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์น้ํา 2 ประเทศ คือ ประเทศ

อนิโดนีเซยี และประเทศปากสีถาน โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยคอื TUKL ซึง่บรษิทัฯ มสีดัส่วน

การถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 65.0 นอกจากนี้ ในชว่งตน้ปี 2564 บรษิทัฯ ยงัไดเ้ขา้ทาํสญัญารว่มลงทุนใน AMG-TFM ซึง่ใน

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการชําระเงนิค่าหุน้ใน AMG-TFM โดยบรษิทัฯ จะมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน AMG-TFM ในสดัส่วนรอ้ยละ 

51.0 และภายหลงัจากการเขา้ลงทุนดงักล่าว AMG-TFM จะถอืเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (โปรดพจิารณารายละเอียด

เพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.1 นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกจิ หวัขอ้ 1.5 การปรบัโครงสรา้งในกลุ่มบรษิทัฯ ส่วนที ่

2.2.6 โครงการในอนาคต และสว่นที ่2.2.8 ขอ้มลูสาํคญัอืน่) 

 โดยในช่วงแรกของการดําเนินธุรกจิ บรษิทัฯ คาดว่า TUKL จะต้องใช้เงนิลงทุนสําหรบัการผลติและจําหน่าย

อาหารสตัวน้ํ์าในช่วงเริม่แรก รวมประมาณ 299,920 ลา้นรูเปีย (หรอืประมาณ 664.3 ลา้นบาท คํานวณอตัราแลกเปลีย่น

เมือ่วนัที ่30 มถุินายน 2564 คอื 1,000 รเูปียเท่ากบั 2.2148 บาท0

1) นอกจากนี้ บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้รายอื่นของ TUKL ยงั

มแีผนทีจ่ะลงทุนในสายการผลติอาหารสตัว์น้ําเพิม่เตมิอกี 2 สายการผลติ ภายในปี 2566 ซึ่งจะเป็นผลใหก้ําลงัการผลติ

เพิม่ขึน้ 36,000 ตนัต่อปี โดยจะตอ้งใชเ้งนิลงทุนประมาณไม่เกนิ 250 ลา้นบาท ทัง้นี้ ในระหว่างปี 2561 – 2563 บรษิทัฯ 

PT MSK และกลุ่ม AVANTI ไดม้กีารจ่ายชําระเงนิค่าหุน้สามญัใน TUKL จํานวน 4 ครัง้ เป็นจํานวนรวม 199,920 ล้านรู

เปีย (หรอืคดิเป็นเท่ากบั 458.2 ลา้นบาท 1

2 (โดยเป็นส่วนเงนิลงทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 302.1 ลา้นบาท)) โดยในปัจจุบนั 

TUKL ไดม้กีารจดัซือ้ทีด่นิซึง่จะใชเ้ป็นทีต่ัง้ของโรงงานแลว้ และอยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งอาคารโรงงาน และการทยอยนําเขา้

เครือ่งจกัร ทัง้นี้ ในไตรมาส 2 ปี 2564 TUKL ไดม้กีารจดัหาเงนิทุนโดยใชเ้งนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสาํหรบัการ

ลงทุนเพิม่เตมิ จํานวน 45,000 ล้านรูเปีย (หรอืประมาณ 99.5 ล้านบาท) 2

3 ซึ่งคาดว่าจะสามารถตดิตัง้เครื่องจกัรและเริม่

ดําเนินการทดสอบระบบ (Test Run) ได้ภายในเดอืนตุลาคม 2564 และสามารถเริม่การผลติและจําหน่ายอาหารกุ้ง ซึ่ง

 

 

1  ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2  คาํนวณจากผลรวมของเงนิลงทุนในสกุลเงนิบาทตามอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ (ทีม่า: งบการเงนิของบรษิทัฯ) 
3  มลูคา่เงนิกูย้มืระยะยาวตามงบการเงนิของบรษิทัฯ (ทีม่า: งบการเงนิของบรษิทัฯ) 
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รวมถงึการจาํหน่ายใหแ้ก่กลุ่ม PT MSK ไดภ้ายในปี 2564  

สําหรบั AMG-TFM บรษิทัฯ คาดว่า AMG-TFM จะต้องใชเ้งนิลงทุนสําหรบัการผลติและจําหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า

ในช่วงเริม่แรก รวมประมาณ 340.0 ล้านรูปีปากสีถาน (หรอืคดิเป็นเท่ากบั 68.9 ล้านบาท คํานวณอตัราแลกเปลี่ยนเมื่อ

วนัที ่30 มถุินายน 2564 คอื 1 รปีูปากสีถาน เท่ากบั 0.2025 บาท) โดยบรษิทัฯ และกลุ่ม AMG ไดจ้่ายชําระเงนิค่าหุน้ใน 

AMG-TFM ตามสดัส่วนการถอืหุน้ รวมจํานวน 2 ครัง้ ในเดอืนมถุินายน และเดอืนสงิหาคม 2564 เป็นจํานวนรวม 300.0 

ลา้นรปีูปากสีถาน ส่งผลให ้ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2564 AMG-TFM มทุีนชาํระแลว้เท่ากบั 300.0  ลา้นรปีูปากสีถาน (หรอื

คดิเป็นประมาณ 60.7 ลา้นบาท) (โดยเป็นมลูคา่เงนิลงทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 153.0 ลา้นรปีูปากสีถาน หรอืประมาณ 31.0 

ลา้นบาท)3

4 โดยในช่วงแรกของการดาํเนินธุรกจิ AMG-TFM จะมุ่งเน้นการผลติและจาํหน่ายอาหารปลาเป็นหลกั และ ทัง้นี้ 

AMG-TFM ไดเ้ริม่ดาํเนินการเชงิพาณิชยแ์ละรบัรูร้ายไดแ้ละมกีําไรสุทธแิลว้ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่เติมในส่วนที ่2.2.1 นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ หวัข้อ 1.5 การปรบั

โครงสรา้งในกลุ่มบรษิทัฯ สว่นที ่2.2.6 โครงการในอนาคต และสว่นที ่2.2.8 ขอ้มลูสาํคญัอืน่)  

เนื่องจากการลงทุนดงักล่าวเป็นการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งบรษิทัฯ ไม่มคีวามคุน้เคยและไม่มปีระสบการณ์ใน

การประกอบธุรกจิในประเทศดงักล่าวมาก่อน ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึอาจมคีวามเสีย่งจากปัจจยัหลายประการจากการลงทุนใน

ต่างประเทศดงักล่าว ได้แก่ ข้อจํากดัและความแตกต่างของการเมอืง สงัคม สภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย เงื่อนไขและ

กฎหมายแรงงานทอ้งถิน่ กฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญา ความแตกต่างของ

อุตสาหกรรม ทัง้ในดา้นคู่แขง่ขนั พฤตกิรรมของผูซ้ื้ออาหารสตัวน้ํ์าในประเทศไทยและประเทศดงักล่าว ความผนัผวนของ

อตัราคา่เงนิของประเทศทีต่ัง้ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัยอ่ยเปรยีบเทยีบกบัค่าเงนิบาทของไทย ความเสีย่งจากการเกดิ

ปัญหาในงานวศิวกรรมและการบรหิารงานก่อสรา้งอาคารโรงงาน ความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการผลติ และความเสีย่งจาก

การไม่สามารถบรหิารจดัการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นต้นที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผล

ความสาํเรจ็ของโครงการลงทุน อนัเป็นผลใหบ้รษิทัฯ ไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามเป้าหมาย รวมถงึอาจส่งผลใหบ้รษิทัฯ ตอ้ง

สญูเสยีเงนิลงทุนสงูสุดเท่ากบัมลูค่าเงนิลงทุน ทีบ่รษิทัฯ ไดล้งทุนไปแลว้ รวมถงึเงนิลงทุนเพิม่เตมิในกรณีทีบ่รษิทัฯ มกีาร

ลงทุนเพิม่เตมิในอนาคต บางส่วนหรอืทัง้จํานวนใน TUKL ทัง้นี้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 มลูค่าเงนิลงทุนของบรษิทัฯ 

ใน TUKL และ AMG-TFM เท่ากบั 302.1 ลา้นบาท และ 34.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่กรณีดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบต่อผล

การดาํเนินงาน กระแสเงนิสด และฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสาํคญั  

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มแีผนในการบรหิารการขยายธุรกจิอย่างระมดัระวงั โดยบรษิทัฯ มกีารศกึษาความเป็นไปได้

ในการทาํธุรกจิ ขนาดตลาดอาหารสตัวน้ํ์า สภาวะเศรษฐกจิ และกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศนัน้ๆ ก่อน

การขยายธุรกจิในยงัต่างประเทศดงักล่าวเพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมถงึมกีารคํานวณผลตอบแทนทีค่าดว่าจะ

ไดร้บัจากการลงทุนดงักล่าวประกอบการพจิารณาเขา้ลงทุน โดยบรษิทัฯ เลอืกเขา้รว่มทุนกบั PT MSK และกลุ่ม AMG ซึง่

เป็นผูป้ระกอบธุรกจิแปรรูปอาหารแช่แขง็รายใหญ่ในประเทศอนิโดนีเซยี และเป็นผูป้ระกอบธุรกจิผลติอาหารสตัว์น้ําใน

ประเทศปากสีถาน ตามลําดบั ซึง่มคีวามเชีย่วชาญในการดาํเนินธุรกจิในประเทศดงักล่าว ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งจากการ

ดาํเนินการดงักล่าวไดใ้นระดบัหนึ่ง นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารสรรหาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถเขา้ไปรบัผดิชอบ

โครงการ และตดิตามความคบืหน้าของการลงทุนในต่างประเทศ รวมถงึกําหนดใหม้กีารรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทั

รบัทราบอยา่งสมํ่าเสมอ อยา่งน้อยเป็นรายไตรมาส 

  

 

 

4  อตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ (ทีม่า: งบการเงนิของบรษิทัฯ) 
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3.1.9 ความเส่ียงจากการท่ีสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) หมดอายลุง 

 ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนสาํหรบัสายการผลติ จาํนวน 

4 บตัร ซึ่งหนึ่งในสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บั คอื การไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลสําหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบ

กจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิเป็นช่วงระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการซึ่งจะทยอยหมดอายุลง

ในชว่งปี 2565 – 2567 (ขึน้อยูก่บัสายการผลติ) (โปรดพจิารณารายละเอยีดการไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนเพิม่เตมิในส่วน

ที ่2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หวัขอ้ 2.4 การไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน) ทัง้นี้ ภาษีเงนิไดน้ิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเว้น

ตามบตัรสง่เสรมิการลงทุน จาํนวน 4 บตัรดงักล่าว มมีลูคา่สงูสดุไม่เกนิ 280.3 ลา้นบาท 521.6 ลา้นบาท4

5 280.0 ลา้นบาท

5

6 และ 7.9 ลา้นบาท6

7 โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ ยงัคงเหลอืสทิธปิระโยชน์ในส่วนของกาํไรสุทธทิีไ่มต่อ้งเสยี

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน ทัง้ 4 บตัรดงักล่าว เท่ากบั 947.9ลา้นบาท 1,048.6 ลา้นบาท 859.0 ลา้น

บาท และ 39.3 ลา้นบาท7

8 และคงเหลอืชว่งระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลสาํหรบับตัรสง่เสรมิการลงทุนทัง้ 4 

บตัรดงักล่าว จนถงึในช่วงปี 2565 – 2567 (ขึน้อยู่กบัสายการผลติ) ดงันัน้ เมื่อบรษิทัฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษตีามบตัร

สง่เสรมิการลงทุนเตม็มลูคา่ หรอืบตัรสง่เสรมิการลงทุนทีบ่รษิทัไดร้บัหมดอาย ุบรษิทัฯ จะไมไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษอีกีต่อไป 

ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อกาํไรสทุธแิละอตัรากาํไรสทุธขิองบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มุ่งเน้นในการเพิม่ประสทิธภิาพในการดาํเนินงานของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ สามารถรกัษา

กาํไรจากการดาํเนินงาน (โดยไมร่วมผลกระทบจากกาํไรและขาดทุนทีไ่มใ่ชก่ารดาํเนินงานปกต)ิ ใหอ้ยูใ่นระดบั 444.3 ลา้น

บาท 645.8 ลา้นบาท และ 450.4 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2561 2562 และ 2563 ตามลําดบั และเท่ากบั 214.3 ลา้นบาท และ 

87.4 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 ตามลําดบั ทัง้นี้ ถงึแมว้่าบตัรส่งเสรมิการลงทุน

หมดอายุ หรอืใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษตีามบตัรส่งเสรมิการลงทุนเตม็มูลค่า และเกดิภาระภาษนีิตบุิคคลขึน้ อย่างไรกด็ ี

หากบรษิทัฯ สามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการดําเนินงาน ทัง้ในการบรหิารจดัการตน้ทุนและ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ อาจช่วย

ชดเชยกบัภาระภาษขีองบรษิทัฯ ทีจ่ะมใีนอนาคต ซึง่จะช่วยลดผลกระทบต่อกําไรสุทธ ิและอตัรากําไรสุทธขิองบรษิทัฯ ได้

ในระดบัหนึ่ง 

3.1.10 ความเส่ียงจากการมีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการบริหารงาน  

 ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนในครัง้นี้ TU จะถอืหุน้ในบรษิทัฯ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

51.0 ของจํานวนหุน้ทีอ่อกและชําระแลว้ของบรษิทัฯ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.3.9 ขอ้มลูหลกัทรพัย์

และผูถ้อืหุน้) ซึ่ง TU จะสามารถควบคุมบรษิทัฯ และมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจที่ต้องได้รบัมติที่ประชุมผูถ้อืหุ้นได้เกือบ

ทัง้หมด ทัง้เรื่องการแต่งตัง้กรรมการ หรอืการขอมตใินเรื่องทีต่้องใช้เสยีงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้อืหุ้น ยกเว้นเรื่องที่

กฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทัฯ กําหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายอื่นของบรษิทัฯ 

 

 

5  บรษิัทฯ ได้รบัสทิธปิระโยชน์เพิม่เติมเพื่อพฒันาความสามารถในการแข่งขนัประเภทเงนิลงทุนเพื่อการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม สาํหรบับตัรส่งเสรมิการลงทุนใบทีส่อง อนัเป็นผลใหภ้าษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้เพิม่ขึน้จาก 278.3 ลา้นบาท เป็น 521.6 

ลา้นบาท 
6  ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ตามบตัรส่งเสรมิการลงทุนจะปรบัเปลีย่นตามจํานวนเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีนที่

แทจ้รงิในวนัเปิดดาํเนินการตามโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 
7  ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ตามบตัรส่งเสรมิการลงทุนจะปรบัเปลีย่นตามจํานวนเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีนที่

แทจ้รงิในวนัเปิดดาํเนินการตามโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 
8  มลูคา่ตามแผนการลงทุนทัง้หมด ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการลงทุนใหเ้ป็นไปตามแผน 
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จงึมคีวามเสีย่งในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื

หุน้พจิารณา 

 ทัง้นี้ โครงสร้างคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน ในจํานวนนี้มกีรรมการที่เป็น

กรรมการอสิระ จาํนวน 3 ท่าน และมกีรรมการอสิระเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และบรษิทัฯ ไดม้กีารแต่งตัง้กรรมการ

อสิระ คอื ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล ใหเ้ป็นผูท้าํหน้าทีก่ลัน่กรองวาระก่อนการเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อ

ทําหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตดัสนิใจ และก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมตัิรายการต่างๆ ก่อน

นําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดว้่าจา้งบรษิทัตรวจสอบภายในเพื่อดําเนินการตรวจสอบระบบการ

ควบคุมภายในของบรษิทัฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํใหส้ามารถสอบทานการทาํงานของบรษิทัฯ ให้

มคีวามโปร่งใสไดด้ยีิง่ขึน้ ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอํานาจในการนําเสนอเรื่องต่างๆ ทีจ่ะพจิารณานําเขา้สู่การประชุมผูถ้อื

หุ้นได้ในระดบัหนึ่ง นอกจากนี้ ในกรณีที่เขา้ทํารายการที่เกี่ยวโยงกนักบักรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม

กจิการ กจิการที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ บุคคลดงักล่าวจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตัริายการ

ดงักล่าว และในกรณีที่มกีารเสนอขายหลกัทรพัย์ที่กระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถอืหุ้นรายย่อยมสีทิธอิอกเสยีงคดัค้าน โดยใช้

คะแนนเสยีงเพยีงรอ้ยละ 10.0 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชุม รวมทัง้ในการอนุมตัริายการจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง

สํานักงานกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ทําให้

สามารถลดทอนความเสีย่งอนัอาจจะเกดิขึน้ไดอ้กีดว้ย 

3.1.11 ความเส่ียงจากการพึ่งพาผูบ้ริหารหลกัและพนักงานท่ีมีความสามารถ 

บรษิทัฯ ก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ในปี 2543 โดยมกีรรมการและทมีผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ในการดําเนินธุรกจิเกี่ยวกบั

การผลติอาหารสตัวน้ํ์ามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมนีายฤทธริงคแ์ละนายบรรลอืศกัร ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ประสบการณ์ 

และความชํานาญในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัสตัว์น้ํา/การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํามากว่า 30 ปี ซึ่งทําหน้าที่ในการกําหนด 

กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกจิ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมกีรรมการและทมีผูบ้รหิารรวมจํานวน 11 ท่าน จากทัง้หมด 14 ท่าน

(ไม่นับรวมกรรมการอสิระ) ทีม่ปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ตัง้แต่ในช่วงเริม่

ก่อตัง้บรษิทัฯ โดยความรู ้ความชาํนาญ และประสบการณ์ของกรรมการและทมีผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ถอืเป็นหนึ่งในปัจจยั

สาํคญัทีส่่งเสรมิขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ ในการกําหนดวสิยัทศัน์และการวางแผนในการดําเนินธุรกจิทีด่มีา

ไดอ้ย่างต่อเนื่อง อย่างไรกด็ ีหากบรษิทัฯ ไม่สามารถจงูใจและรกัษาผูบ้รหิารหลกัและพนักงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถไว้

ได ้หรอืไม่สามารถหาบุคลากรมาทดแทนหรอืเพิม่เตมิไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสมในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลง อาจส่งผล

กระทบในทางลบต่อธุรกจิ ผลการดาํเนินงาน กระแสเงนิสด และฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ ได ้

 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัในการจงูใจและรกัษาบุคลากรของบรษิทัฯ และมุง่เน้นพฒันาความสามารถ

และความรบัผดิชอบของบุคลากร การวางแนวทางอาชพี (Career Path) ของบุคลากรแต่ละระดบัอย่างชดัเจน รวมทัง้การ

จดัสรรผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความรูแ้ละความสามารถของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีารสรรหาพนักงานใหม่

อย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทนบุคลากรที่สูญเสียไป และมกีารทําแผนสร้างผู้สบืทอดตําแหน่ง (Successor Plan) สําหรบั

ตาํแหน่งสาํคญั เพือ่ใหบ้รษิทัฯ มบุีคลากรเพยีงพอสอดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 
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3.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์

3.2.1 ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพื่อเข้าเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

บรษิทัฯ มคีวามประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนในครัง้นี้ก่อนที่จะได้รบัทราบผลการพจิารณาของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เกีย่วกบัการนําหุน้สามญัของบรษิทัฯ เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพื่อทําการ

ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดย้ืน่คาํขออนุญาตนําหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ เมือ่

วนัที ่7 มถุินายน 2564 และบรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัจาํหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่ายไดพ้จิารณาคณุสมบตัขิองบรษิทัฯ ในเบือ้งตน้แลว้เหน็วา่ บรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถว้นทีส่ามารถจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ ได้ตามข้อบังคบัของตลาดหลักทรพัย์ฯ เรื่อง การรบัหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์ยกเวน้คุณสมบตั ิเรื่อง การกระจายการถอืหุน้ใหแ้ก่นักลงทุนรายย่อย ซึ่งบรษิทัฯ จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้สามญัราย

ยอ่ยไมน้่อยกวา่ 1,000 ราย และจะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 25.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ ซึง่ขึน้อยูก่บัผล

ของการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชน ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึยงัคงมคีวามไม่แน่นอนในการที่จะได้รบัอนุญาตจากตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ใหหุ้น้สามญัของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผูล้งทุนจงึอาจมคีวามเสีย่งเกีย่วกบั

สภาพคล่องในการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในตลาดรอง และอาจไมไ่ดร้บัผลตอบแทนจากการจาํหน่ายหลกัทรพัยไ์ด้

ตามราคาทีค่าดการณ์ไว ้หากบรษิทัฯ ไมส่ามารถกระจายหุน้ไดค้รบถว้นตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่จะทาํให้

บรษิทัฯ มคีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างไรกต็าม ทีป่รกึษาทางการเงนิคาดว่า ภายหลงั

การเสนอขายหุ้นในครัง้นี้แล้วเสร็จ บรษิัทฯ จะมกีารกระจายการถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดดงักล่าว

ขา้งตน้ได ้

3.2.2 ราคาหุ้นสามญัของบริษทัฯ อาจมีความผนัผวนซ่ึงก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสาํคญัต่อผู้ลงทุนท่ีซ้ือ

หุ้นสามญัของบริษทัฯ ในการเสนอขายหุ้นครัง้น้ี 

ราคาหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นครัง้นี้อาจขึน้ลงอย่างผนัผวน ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัปัจจยั

หลายประการทีบ่รษิทัฯ อาจไมส่ามารถควบคุมได ้ซึง่ไดแ้ก ่

- นกัวเิคราะหเ์ปลีย่นแปลงประมาณการผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และคาํแนะนําใหซ้ือ้หรอืขายหุน้สามญั

ของบรษิทัฯ 

- ภาวะเศรษฐกจิ ตลาดทุน และการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ 

- ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงนิและผลการดําเนินงานที่แทจ้รงิกบัผลประกอบการทาง

การเงนิและผลการดาํเนินงานทีผู่ล้งทุนและนกัวเิคราะหค์าดหวงั 

- ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

- การขายหรอืจะขายหุน้เป็นจาํนวนมากของผูถ้อืหุน้ปัจจุบนั 

- การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่ออุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกจิโดยทัว่ไปหรอืบรรยากาศใน

ตลาดหุน้หรอืเหตุการณ์หรอืปัจจยัอื่นๆ 

- การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

- การประกาศขอ้มลูของบรษิทัอื่นทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกบับรษิทัฯ 
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- การเปลีย่นแปลงการประเมนิมลูค่าตลาดและราคาหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่ดาํเนิน

ธุรกจิคลา้ยคลงึกบับรษิทัฯ 

- ความผนัผวนของตราสารหนี้ และตราสารทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

- คดคีวามฟ้องรอ้ง 

- ภยัธรรมชาต ิ

- ความเสีย่งอื่นๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

ปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้รวมทัง้ปัจจยัอื่นๆ อาจสง่ผลใหร้าคาตลาดและความตอ้งการซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ มคีวาม

ผนัผวนสงู ซึ่งอาจจํากดัหรอืขดัขวางมใิหผู้ล้งทุนสามารถขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ ไดใ้นราคาทีเ่หมาะสม และอาจส่งผล

กระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของหุน้สามญัของบรษิทัฯ นอกจากนี้ ในอดตีทีผ่่านมาในบางประเทศเมื่อราคาตลาดของ

หุน้มคีวามผนัผวน ผูถ้อืหุน้อาจรวมตวักนัเพื่อฟ้องรอ้งดําเนินคดแีบบกลุ่มกบับรษิทัฯ ซึ่งในการต่อสูค้ดนีัน้ บรษิทัฯ อาจ

ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเป็นจํานวนมากและหากผลของคดมีกีารชีข้าดไปในทางทีไ่ม่เป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ บรษิทัฯ อาจตอ้ง

ชําระค่าเสยีหายเป็นจํานวนมาก และการต่อสูค้ดเีช่นนี้ใชเ้วลานานจงึอาจเบี่ยงเบนความสนใจและเวลาของผูบ้รหิารของ

บรษิทัฯ ไปจากการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

3.2.3 ความเส่ียงจากการท่ีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ อาจมีการขายหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต ซ่ึงอาจส่งผล

กระทบในทางลบต่อราคาซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯ 

ภายใต้กฎเกณฑ์ทีอ่อกโดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ หุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ทีร่วมกนัในสดัส่วนรอ้ยละ 55.0 

ของทุนชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน จะไม่อาจขายไดเ้ป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีเ่ริม่ทาํการซื้อขาย

หุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่างไรกด็ ีหุน้ของบรษิทัฯ ทีถู่กหา้มขายขา้งต้นจะขายไดห้ลงัจากทีค่รบกําหนด

ระยะเวลา 6 เดอืนแรกนับจากเริม่ทาํการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 25.0 และหุน้ในส่วนทีเ่หลอื

ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 75.0 ทีถู่กหา้มขายขา้งตน้จะสามารถเริม่ขายไดภ้ายหลงัจากทีค่รบกําหนดระยะเวลา 12 เดอืน

แรกนบัจากวนัทีเ่ริม่ทาํการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ดงันัน้ ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในครัง้นี้และการจดทะเบยีนหุน้ของบรษิทัฯ ใน 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หุน้ของบรษิทัฯ ซึง่ถอืโดยผูถ้อืหุน้เดมิในส่วนทีเ่กนิกวา่รอ้ยละ 55.0 ของทุนชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ จะสามารถทําการซื้อขายได้อย่างเสรใีนตลาดหลกัทรพัย์ฯ นอกจากนี้ ภายหลงัจากการ

เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้และเมือ่ระยะเวลาหา้มขายหุน้สิน้สุดลง ผูล้งทุนอาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากราคา

ตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ ทีล่ดลงอนัเป็นผลมาจากการขายหุน้ของกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิดงักล่าว (โปรดพจิารณรายชือ่ผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัฯ ในสว่นที ่2.3.9 ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้) การขายหุน้ของบรษิทัฯ เป็นจาํนวนมาก หรอืความเขา้ใจวา่อาจ

มกีารขายหุน้ของบรษิทัฯ เป็นจํานวนมากอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื้อขายหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ ไม่อาจ

คาดการณ์ไดถ้งึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในบางครัง้ต่อราคาซื้อขายหุน้ของบรษิทัฯ (หากม)ี จากการขายหุน้ในอนาคตหรอื

การมหีุน้ของบรษิทัฯ ทีส่ามารถขายไดใ้นอนาคต 
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3.2.4 ความเส่ียงของผู้ถือหุ้นสามญัท่ีอยู่นอกประเทศไทยท่ีบริษทัฯ อาจไม่เสนอสิทธิในการจองซ้ือตราสารใน

อนาคต 

 แมบ้รษิทัมหาชนจํากดัไม่จําเป็นตอ้งเสนอสทิธใินการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ผูถ้อืหุน้เดมิก่อนเมื่อมกีารออกหุน้

สามญัเพิม่ทุน แต่บรษิทัมหาชนจํากดักม็กีารออกตราสารต่าง ๆ รวมถงึหุน้สามญัเพิม่ทุน และตราสารประเภทอื่นทีอ่อก

โดยบรษิทั เช่น ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ (Warrant) หรอืใบแสดงสทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) หรอื

หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นครัง้คราวโดยจดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ เสนอหรอืใหส้ทิธแิก่ผู้

ถอืหุน้สามญัในการเพิม่ทุนหรอืสทิธใิด ๆ ในรูปแบบใด ๆ บรษิทัฯ มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจในการดําเนินการเสนอขายตราสาร

ดงักล่าวแก่ผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ อาจไม่เสนอสทิธใินการจองซื้อตราสารดงักล่าวแก่ผูถ้อืหุน้สามญัทีม่อียู่นอกประเทศไทย 

นอกจากนี้ ภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั บรษิทัฯ อาจถูกหา้มมใิหเ้สนอขายตราสารดงักล่าวแก่ผูถ้อืหุน้ในบางประเทศ เวน้

แต่ไดด้าํเนินการปฏบิตัติามขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้ง ตวัอยา่งเชน่ บรษิทัฯ ไมอ่าจเสนอสทิธดิงักล่าวแก่ผูถ้อืหุน้สามญัทีม่สีถานะ

เป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) ตามความหมายตามกฎ Regulation S ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยข์องประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ค.ศ. 1933 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) เวน้แต่ (ก) มแีบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีม่ ี

ผลใชบ้งัคบัภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมรกิาดงักล่าว หรอื (ข) เป็นการเสนอขายสทิธดิงักล่าว

ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อยกเว้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา การปฏิบตัิตามกฎหมาย

หลกัทรพัย์หรอืข้อกําหนดของกฎเกณฑ์อื่นในบางประเทศอาจทําให้ผู้ลงทุนไม่สามารถใช้สทิธิในการซื้อตราสารตาม

สดัสว่นได ้ซึง่อาจลดสดัสว่นการถอืหุน้ของนักลงทุนดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไมม่หีน้าทีต่อ้งดาํเนินการยื่นขอจดทะเบยีนหุน้

สามญัของบรษิัทฯ ในประเทศใด ๆ เพื่อใหผู้ลงทุนต่างชาติสามารถใช้สทิธใินการซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนใน

อนาคต 
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 4. การวิจยัและพฒันา 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบักระบวนการวจิยัและพฒันาเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นในการปรบัปรุงและพฒันาสตูรการ

ผลติ และกระบวนการผลติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งความแตกต่างและยกระดบัมาตรฐานคุณภาพใหก้บัผลติภณัฑ ์ซึ่งจะเป็น

การสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัของบรษิทัฯเพือ่การเป็นผูนํ้าในธุรกจิอาหารสตัวน้ํ์า เชน่ การพฒันาสตูรอาหารสตัวน้ํ์าทีช่่วย

เพิม่อตัราการเจรญิเตบิโตของสตัวน้ํ์า (ADG) และ/หรอืลดอตัราการแลกเนื้อ (FCR) และ/หรอืเพิม่อตัราการรอดตาย เป็นตน้ 

รวมถงึยงัเป็นประโยชน์ในการบรหิารจดัการความเสี่ยงและต้นทุนทางด้านวตัถุดบิอย่างยัง่ยนื โดยการคดิค้นและพฒันา

วตัถุดบิใหม่ๆ เพื่อเพิม่ความหลากหลายของวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติของบรษิทัฯ ลดการพึง่พงิวตัถุดบิประเภทใดประเภท

หนึ่ง และประโยชน์ต่อการประหยดัตน้ทุนวตัถุดบิของบรษิทัฯ อกีดว้ย โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารกําหนด กระบวนการศกึษา วจิยั 

และพฒันาสูตรการผลติของบรษิทัฯ อย่างเป็นระบบ โดยเริม่ตัง้แต่การศกึษาในระดบัห้องทดลอง (Laboratory) ขนาดเลก็ 

ก่อนขยายไปยงัการทดลองเลีย้งในขนาดใหญ่ขึน้จนกระทัง่ทดลองเลีย้งในฟารม์ทดลองของบรษิทัฯ 

โดยบริษัทฯ มีการจัดตัง้ทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา (“ฝ่ายวิจยัฯ”) ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ในการศกึษาและวจิยัในอุตสาหกรรมอาหารสตัวน้ํ์า จํานวน 10 ท่าน โดยมนีายปรชีา บางนกแขวก ซึ่งเป็นผูม้ ี

ประสบการณ์กว่า 24 ปี ในการศกึษาและวจิยัในอุตสาหกรรมอาหารสตัวน้ํ์า นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการศกึษาและวจิยั

สตูรการผลติอาหารสตัวน้ํ์า บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารลงทุนจดัทําฟารม์วจิยัและพฒันาของบรษิทัฯ จํานวน 3 แห่ง คอื ฟารม์วจิยั

สตัว์น้ํา ตัง้อยู่ในบรเิวณโรงงานมหาชยัซึ่งเป็นที่ตัง้สํานักงานใหญ่ของบรษิัทฯ ฟาร์มวจิยัในเขตน้ําจดื ตําบลยกกระบตัร 

อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร รวมถงึการลงทุนเชา่พืน้ทีใ่นบรเิวณภาคใตใ้นการจดัทาํฟารม์วจิยัและพฒันาอกี 1 

แห่ง ซึ่งมทีี่ตัง้อยู่ในเขต อําเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั เนื่องจากพื้นที่ในจงัหวดัดงักล่าวเป็นบรเิวณที่มพีื้นที่ตดิทะเลอนัดามนั 

สง่ผลใหม้แีหล่งน้ําทีส่ะอาดและมรีะดบัความเคม็อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมในการใชเ้พาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายสําหรบัการวจิยัและพฒันา อยู่ทีป่ระมาณ 50.6 ล้านบาท 76.0 ล้านบาท 62.3 ล้านบาท 

และ 32.8 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2561 2562 และ 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 ตามลาํดบั  ดงันี้  

1. การพฒันาสตูรอาหารปลากะพงขาว 

 การเลี้ยงปลากะพงขาวในประเทศไทยในอดตี (ก่อนปี 2548) เป็นการเลี้ยงปลากะพงโดยผูป้ระกอบการรายย่อย 

เช่น การเลีย้งในกระชงัในแม่น้ําลําคลองและนิยมใชเ้หยื่อสด เช่น ปลาสด หรอืปลาเป็ด (Trash Fish) เป็นอาหารในการเลีย้ง

ปลากะพง ซึ่งลกัษณะการเลี้ยงรวมถงึการใชอ้าหารทีเ่ป็นเหยื่อสดทําใหก้ารขยายการเลี้ยงปลากะพงใหเ้พิม่ขึน้ในลกัษณะ

อุตสาหกรรมนัน้เป็นไปไดย้าก เนื่องจากปรมิาณเหยือ่สดทีใ่ชเ้ป็นอาหารมปีรมิาณจาํกดั และไมส่ามารถควบคุมความต่อเนื่อง

และความสมํ่าเสมอของปรมิาณเหยื่อสดได ้โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งการประมงเป็นไปไดล้ําบากและทําใหเ้หยื่อสด หรอื

ปลาสดขาดตลาด อกีทัง้การเลีย้งปลาในกระชงัในแม่น้ําลําคลอง ทาํใหไ้ม่สามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มในการเลีย้งได ้และ

แม้ในเวลาต่อมา จะเริม่มกีารพฒันาแนวทางการเลี้ยงปลากะพงโดยขุดเป็นบ่อเลี้ยงเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมของการ

เพาะเลีย้ง แต่การใชเ้หยื่อสดเป็นอาหาร กย็งัเป็นปัจจยัก่อใหเ้กดิการเน่าเสยีของน้ําในบ่อไดง้่าย ซึง่จะส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อปลาทีเ่ลี้ยงไดเ้ช่นกนั ส่งผลใหก้ารเลี้ยงปลากะพงในประเทศไทยยงัไม่ประสบความสาํเรจ็มากนัก ทัง้นี้ อา้งองิขอ้มูลจาก

กองนโยบายและยุทธศาสตรพ์ฒันาการประมง กรมประมง ประเทศไทยมผีลผลติปลากะพงขาวประมาณกว่า 12,000 ตนัต่อ

ปี ในปี 2550 

ดว้ยวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีไ่ดเ้ลง็เหน็โอกาสทางธุรกจิในการพฒันาอาหารปลากะพงขาว ซึง่สามารถ

ช่วยตอบโจทยข์องผูเ้ลีย้งสตัวน้ํ์า ทัง้ในดา้นตน้ทุนการผลติ และระยะเวลาการเพาะเลีย้งทีล่ดลง บรษิทัฯ จงึเป็นผูผ้ลติอาหาร

สตัวน้ํ์ารายแรกๆ ทีไ่ดร้เิริม่ผลติอาหารปลากะพงขาวเชงิพาณิชย ์ตัง้แต่ปี 2549 - 2550 อย่างไรกต็าม เนื่องจากในช่วงเวลา

ดงักล่าว การใช้อาหารเมด็สําเรจ็รูปเพื่อเลี้ยงปลากะพงขาวยงัไม่ได้รบัการตอบรบัจากกลุ่มผูเ้ลี้ยงปลากะพงมากนัก ในปี 

2551 ทางฝ่ายวจิยัฯ จงึไดเ้ริม่โครงการวจิยัร่วมกบักลุ่มผูเ้ลี้ยงปลากะพงในกระชงั กลุ่มลุ่มน้ําบางปะกง และเป็นการพฒันา
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แกไ้ขปัญหาการเลี้ยงใหก้บักลุ่มผูเ้ลี้ยงปลากะพงอย่างจรงิจงั โดยทีบ่รษิทัฯ ไดด้ําเนินการวจิยัร่วมกบักลุ่มผูเ้ลี้ยงปลากะพง

อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรบั และรู้จกักนัดใีนกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงในแบรนด์ “โปรฟีด” ตัง้แต่ปี 2553  เป็นต้นมา จาก

ความมุ่งมัน่และตัง้ใจในการวจิยัและพฒันาอาหารปลากะพงขาวดงักล่าว ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มคีวามสามารถในการผลติอาหาร

ปลากะพงขาวที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ทัง้นี้  จากผลการเพาะเลี้ยงปลากะพงของลูกค้า 

ผูเ้พาะเลีย้งปลากะพง พบวา่ อาหารปลากะพงของบรษิทัฯ มอีตัราการเจรญิเตบิโตต่อวนั (ADG) สงูขึน้ จาก 5.55 กรมัต่อตวั

ต่อวนั ในปี 2553 เป็น 6.78 กรมัต่อตัวต่อวนั ในปี 2563 ซึ่งช่วยให้ระยะเวลาการเพาะเลี้ยงปลากะพงสัน้ลง และเพิ่ม

ประสทิธภิาพของอาหารใหม้อีตัราการแลกเนื้อ (FCR) ลดลง จากเดมิ 1.40 เท่า ในปี 2553 เหลอื 1.12 เท่า ในปี 2563 ซึ่ง

ช่วยลดปรมิาณการใชอ้าหารปลาต่อน้ําหนักเนื้อปลา 1 กโิลกรมั อนัเป็นผลทาํใหอ้าหารปลากะพงขาวของบรษิทัฯ ไดร้บัการ

ยอมรบัจากเกษตรกรผูเ้ลี้ยงปลากะพงขาวเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การพฒันาอาหารปลากะพงของบรษิทัฯ ยงัถอื

เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการขยายตวัของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลากะพง โดยอา้งองิขอ้มลูจากสมาคมผูเ้ลีย้งปลา

ทะเลไทย พบว่า ผลผลติปลากะพงโดยรวมประมาณ 60,000 ตนัต่อปี ในปี 2559 โดยผูป้ระกอบการเพาะเลี้ยงปลากะพงมี

การปรบัเปลีย่นระบบการเลีย้งจากการใชป้ลาสดมาเป็นอาหารสาํเรจ็รปูมากขึน้  

จากความสําเรจ็ตัง้แต่เริม่บุกเบกิพฒันาผลติภณัฑ์อาหารปลากะพงในช่วงแรก บรษิทัฯ ไม่หยุดยัง้ที่จะวจิยัและ

พฒันาอาหารปลากะพงขาวมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 บรษิทัฯ ไดว้จิยัพฒันาอาหารเพื่อการเลีย้งปลากะพงขนาดใหญ่ 

หรอืทีเ่กษตรกรนิยมเรยีกกนัวา่ “ปลากะพงยกัษ์” (ปลากะพงทีม่ขีนาดตัง้แต่ 4 กโิลกรมัขึน้ไป) เพือ่รองรบัตลาดปลาเนื้อ และ

ทดแทนการจบัปลากะพงจากธรรมชาตอิกีดว้ย โดยกลุ่มผูป้ระกอบการเพาะเลี้ยงปลากะพงไดใ้หก้ารตอบรบัการใชอ้าหาร

ปลากะพงยกัษ์ของบรษิทัฯ ทีไ่ดท้าํการพฒันาโดยปรบัสตูรใหม ่และผลติออกสูต่ลาดเมือ่ปี 2561 เป็นอยา่งด ี และบรษิทัฯ ยงั

มทีศิทางทีจ่ะวจิยัและพฒันาอาหารปลากะพงเพื่อตอบโจทยก์ลุ่มผูเ้ลี้ยงปลากะพงยกัษ์ เพื่อขยายฐานผูเ้ลีย้งปลากะพงยกัษ์

ใหใ้ชอ้าหารสาํเรจ็รปูทดแทนการใชเ้หยือ่สดมากขึน้ 

2. การวิจยัและพฒันาสตูรอาหารสตัวน้ํ์าโดยการใช้วตัถดิุบทดแทนการใช้ปลาป่น 

เนื่องจาก ในปัจจุบนั วตัถุดบิปลาป่นและน้ํามนัปลาเป็นวตัถุดบิสาํคญัในการผลติอาหารสตัวน้ํ์าของผูผ้ลติสตัวน้ํ์าใน

โลก รวมถงึบรษิทัฯ ซึ่งเป็นผลใหป้รมิาณความต้องการใชป้ลาป่นและน้ํามนัปลามแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ตามปรมิาณการผลติ

อาหารสตัวน้ํ์า ซึ่งมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของประชากรและการเตบิโตทางเศรษฐกจิ อย่างไรกด็ ีปรมิาณการผลติ

ปลาป่นและน้ํามนัปลามแีนวโน้มลดลง อกีทัง้ ปลาป่นและน้ํามนัปลา ทีไ่ดจ้ากการจบัปลาในภูมภิาคเอเชยี รวมถงึประเทศ

ไทย อาจเกีย่วขอ้งกบัปัญหาการประมงทีผ่ดิกฎหมาย (Illegal Unreported Unregulated (IUU)) ขาดการรายงาน และไรก้าร

ควบคุม เป็นนิยามทีอ่งคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(Food and Agriculture Organization (FAO)) โดยทัว่โลก

ไดม้กีารรณรงค ์เรื่องการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตไิวเ้พื่อชนรุ่นหลงั (Resources Sustainability)  และมกีารต่อตา้นการจบั

สตัวน้ํ์าอย่างไม่รบัผดิชอบ ประเทศผูนํ้าเขา้ผลติภณัฑอ์าหารจงึไดม้ขีอ้กําหนดมาตรฐานในการจดัหาปลาป่น และน้ํามนัปลา 

ทีใ่ชใ้นการผลติอาหารสตัวน้ํ์า โดยปลาป่น และน้ํามนัปลา ทีจ่ะนํามาใชต้อ้งไดร้บัหนังสอืกํากบัการซื้อขายสตัวน้ํ์า (Marine 

Catch Purchasing Document (MCPD)) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกนั ยบัยัง้ และขจดัการประมงที่ผิด

กฎหมาย (Illegal Unreported Unregulated (IUU)) ดงันัน้ บรษิทัฯ ซึ่งมวีสิยัทศัน์ร่วมกบับรษิัทในกลุ่ม TU คอื “การเป็น

ผู้นําทางด้านอาหารทะเลท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุดของโลก ตลอดจนใส่ใจดแูลทรพัยากรต่างๆ เพื่อรกัษาให้คงไว้แก่คนรุ่น

หลงั” จงึไดมุ้่งมัน่ในการศกึษาวจิยัเพื่อจดัหาวตัถุดบิเพื่อการผลติอาหารสตัวน้ํ์า โดยคาํนึงถงึการรกัษาไวซ้ึง่ความยัง่ยนืของ

ทรพัยากรธรรมชาตใิห้มากที่สุด รวมถงึเพื่อเพิม่ความหลากหลายของวตัถุดบิที่ใช้ในการผลติของบรษิัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิม่

ความยดืหยุ่นในการเลอืกใชว้ตัถุดบิและลดการพึง่พงิวตัถุดบิประเภทใดประเภทหนึ่ง รวมถงึเป็นประโยชน์ต่อการบรหิาร

จดัการตน้ทุนวตัถุดบิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึไดท้ําการวจิยัและพฒันาสตูรการผลติอาหารสตัวน้ํ์าโดยการทดลองใชว้ตัถุดบิ

อื่นๆ หลายชนิดซึง่สามารถใชเ้ป็นแหล่งโปรตนีเพือ่ทดแทนการใชป้ลาป่น เชน่ 

2.1  การพฒันาสตูรอาหารกุ้ง โดยใช้ฟีดไคน์โปรตีน (FeedKind Protein)  
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ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดร้่วมมอืกบั Calysta, Inc (“Calysta”) ซึ่งเป็นหนึ่งในบรษิทัผูนํ้าทางดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ 

(Biotechnology) ของโลก ในการเริม่ทําการทดลองนําโปรตนีจากแบคทเีรยี (Bacterial Protein) (หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม “ฟีด

ไคน์โปรตนี” (FeedKind Protein)) มาใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติอาหารกุ้งของบรษิทัฯ เพื่อทดแทนการใชป้ลาป่นทีผ่ลติมา

จากการจบัปลาจากธรรมชาต ิโดยบรษิทัฯ ไดท้าํการวจิยัและทดลองในระดบัหอ้งทดลอง (Laboratory) ขนาดเลก็ก่อนขยาย

ไปยงัการทดลองเลี้ยงในขนาดใหญ่ขึ้นจนกระทัง่ทดลองเลี้ยงในฟาร์มทดลองของบริษัทฯ ตามขัน้ตอนการทดลองของ 

ฝ่ายวจิยัฯ ของบรษิทัฯ ซึ่งผลการทดลองเบื้องต้นสรุปได้ว่า บรษิทัฯ สามารถใช้ฟีดไคน์โปรตนี (FeedKind Protein) เป็น

แหล่งโปรตนีในการผลติอาหารกุง้เพื่อทดแทนการใชโ้ปรตนีจากปลาป่น โดยอาหารกุง้ทีผ่ลติจากฟีดไคน์โปรตนี (FeedKind 

Protein) สามารถใหอ้ตัราการแลกเนื้อ (FCR) อตัราการเจรญิเตบิโตของกุง้ (ADG) และอตัรารอดตาย ไดไ้มแ่ตกต่างจากการ

ใช้โปรตีนจากปลาป่น นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัได้จดัส่งกุ้งที่มกีารเลี้ยงด้วยอาหาร 2 ชนิด คอือาหารที่ผลติโดยใช้ฟีดไคน์

โปรตนี (FeedKind Protein) เป็นวตัถุดบิ และอาหารทีผ่ลติโดยใชป้ลาป่นเป็นวตัถุดบิ ไปใหแ้ก ่Calysta เพือ่ทาํการตรวจสอบ

ยอ้นกลบัชนิดอาหารทีเ่ลีย้ง โดยการตรวจหา DNA Marker ของแบคทเีรยีจากฟีดไคน์โปรตนี (FeedKind Protein) ในเนื้อกุง้ 

เพือ่เป็นการยนืยนัวา่กุง้ทีไ่ดม้านัน้ เลีย้งดว้ยอาหารทีม่โีปรตนีจากฟีดไคน์จรงิ 

อนึ่ง การทดลองผลติอาหารกุ้งโดยใช้ฟีดไคน์โปรตนี (FeedKind Protein) ยงัอยู่ในระดบัการวจิยัและพฒันา โดย

บรษิทัฯ ยงัไม่ไดม้กีารผลติเพื่อการพาณิชย์ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัอยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมอืกบั Calysta รวมถงึ

ผูป้ระกอบการรายอื่นๆ เพื่อทดลองหาฟีดไคน์โปรตนี (FeedKind Protein) ในราคาที่เหมาะสมสําหรบัการนํามาใชใ้นการ

ผลติเชงิพาณิชยต์่อไป 

2.2  การพฒันาสตูรอาหารสตัวน้ํ์าโดยใช้โปรตีนเข้มข้นและกรดไขมนัจากแหล่งวตัถดิุบใหม่ๆ  

บรษิทัฯ ไดท้าํการวจิยัและพฒันาสตูรการผลติอาหารสตัวน้ํ์าโดยการทดลองใชว้ตัถุดบิจากพชืเพื่อเป็นแหล่งโปรตนี

เพือ่ทดแทนการใชป้ลาป่น ซึง่ไดแ้ก่ โปรตนีกากถัว่เหลอืง โปรตนีขา้วโพดโปรตนีถัว่เขยีวเขม้ขน้ และเคยป่น (Krill meal) ซึง่

ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดา้นการประมงอยา่งยัง่ยนื (Marine Stewardship Council (MSC)) ทัง้นี้ ในการศกึษาและวจิยัสตูร

อาหารดงักล่าวของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ไดท้ําการศกึษาและวจิยัในหลายระดบั ทัง้ในระดบัหอ้งทดลอง (Laboratory) บ่อเลี้ยง 

ฟารม์ทดลอง เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าวตัถุดบิทดแทนดงักล่าวสามารถช่วยส่งเสรมิการเจรญิเตบิโต (ADG) ลดอตัราการแลกเนื้อ 

(FCR) และเพิม่อตัราการรอดตาย ไดใ้นระดบัใกลเ้คยีงกบัการใชป้ลาป่นเป็นวตัถุดบิในการผลติ  

บรษิทัฯ มกีารลดปรมิาณการใช้ปลาป่น จากสดัส่วนประมาณร้อยละ 25 ในสูตรอาหารสําหรบักุ้ง ในปี 2557 จน

สามารถผลติอาหารโดยไม่มสี่วนผสมของปลาป่น (สําหรบับางผลติภณัฑ)์ โดยการใชว้ตัถุดบิโปรตนีจากพชื เคยป่น (Krill 

meal) หรอืวตัถุดบิโปรตนีจากแหล่งอื่นๆ ทดแทนการใชว้ตัถุดบิปลาป่น ทัง้นี้ เพือ่การสง่ออก และสอดคลอ้งต่อความตอ้งการ

ของผูบ้รโิภค ในขณะทีส่ามารถรกัษาอตัราการเจรญิเตบิโตของสตัวน้ํ์า (ADG) และอตัราการแลกเนื้อ (FCR) ใหอ้ยู่ในระดบั

ใกล้เคยีงเดิม โดยบรษิัทฯ ได้เริม่มกีารจําหน่ายอาหารกุ้งที่ไม่มสี่วนผสมของปลาป่นดงักล่าวตัง้แต่ปี 2557  นอกจากนี้ 

สําหรบัอาหารปลากะพงซึ่งเป็นปลาทะเลกินเนื้อและมคีวามต้องการโปรตีนจากปลาป่นในสดัส่วนที่สูงเพื่อเพิม่อตัราการ

เจรญิเติบโตของสตัว์น้ํา (ADG) และอตัราการแลกเนื้อ (FCR) โดยทัว่ไป อาหารปลากะพงมสีดัส่วนปลาป่นในสดัส่วนที่

คอ่นขา้งสงูประมาณรอ้ยละ 30 – 40 ของปรมิาณวตัถุดบิทัง้หมด ทัง้นี้ ดว้ยเหตุผลต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ จงึไดม้กีาร

วจิยัและพฒันาเพื่อศกึษาหาวตัถุดบิทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารปลากะพง จนสามารถคดิคน้สูตรอาหารทีไ่ม่มกีารใชป้ลา

ป่นทีไ่ดจ้ากการจบัจากทะเล (Zero Fish Meal) โดยในปี 2563 บรษิทัฯ ไดม้กีารรว่มมอืกบัลกูคา้ผูเ้พาะเลีย้งปลากะพงในการ

ทดสอบผลการเพาะเลี้ยงปลากะพงโดยใช้อาหารไม่มีส่วนผสมของปลาป่นที่ได้จากการจบัจากทะเล (Zero Fish Meal) 

ดงักล่าว ซึ่งพบว่าสามารถรกัษาอตัราการเจรญิเติบโตของสตัว์น้ํา (ADG) และอตัราการแลกเนื้อ (FCR) ให้อยู่ในระดบั

ใกล้เคยีงกบัการเพาะเลี้ยงโดยใชอ้าหารทีม่ปีลาป่นเป็นส่วนผสม บรษิทัฯ ยงัไดร้่วมมอืกบั Corboin (ซึ่งเป็นผูนํ้าตลาดโลก

ดา้นส่วนประกอบจากสาหร่ายเพื่อผสมอาหารและอาหารสตัว)์ ในการใชส้าหร่าย AlgaPrime DHA ทดแทนการใชน้ํ้ามนัปลา 

ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่าบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการใชส้่วนผสมอาหารสตัวท์ีส่ามารถตรวจยอ้นกลบัได ้(Traceability) เชื่อถอื
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ได้ และมีกระบวนการผลิตอย่างยัง่ยืน โดยสาหร่าย AlgaPrime DHA เป็นแหล่งทางเลือกของโอเมก้า-3 เนื่องจากเป็น

ส่วนผสมจากสาหร่ายที่มกีรดไขมนัโอเมก้า-3 ประเภท DHA อยู่ในระดบัสูง ซึ่งสูงกว่าปรมิาณกรดโอเมก้า-3 ที่มกัพบใน

น้ํามนัปลาทัว่ไปถงึราว 1.5 เท่า โดยบรษิทัฯ ประสบความสําเรจ็ในการใชส้าหร่าย AlgaPrime DHA ทดแทนน้ํามนัปลาใน

อาหารกุง้ในทุกสตูรอาหาร และปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดใ้ชส้าหรา่ย AlgaPrime DHA ดงักล่าวในการผลติอาหารกุง้ทุกสตูรอาหาร

ตัง้แต่ในปี 2563 เป็นตน้มา 

3. การศึกษาแหล่งของสารดึงดดูการกิน (Attractant) ในอาหารกุ้ง 

เนื่องจาก ขีห้มกึ/เศษเหลอืจากหมกึ (Squid by-product) มกีลิน่เฉพาะตวัทีส่ามารถช่วยเพิม่ความอยากกนิอาหาร

ของสตัวน้ํ์า  จงึไดม้กีารนําขีห้มกึ/เศษเหลอืจากหมกึ (Squid by-product) มาใชเ้ป็นสารดงึดดูการกนิอาหาร (Attractant) ใน

อาหารสตัวน้ํ์าอย่างแพร่หลาย อย่างไรกด็ ีจากการทีธุ่รกจิอาหารสตัวน้ํ์าในประเทศไทยมกีารขยายตวัเพิม่มากขึน้ ตัง้แต่ช่วง

ระหว่างปี 2551 เป็นตน้มา ประกอบกบัปรมิาณผลผลติหมกึจากธรรมชาตลิดน้อยลง จงึทาํใหเ้ศษเหลอืจากหมกึ (Squid by-

product) ลดน้อยลงดว้ย  

ทัง้นี้ เพื่อเป็นการสรา้งความยัง่ยนืทางวตัถุดบิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึไดท้าํการศกึษาวจิยัเพื่อหาวตัถุดบิอื่นๆ เพือ่

ใชท้ดแทนเศษเหลอืจากหมกึ (Squid by-product) จงึพบว่าผลติภณัฑพ์ลอยได ้(By product) จากอุตสาหกรรมหอ้งเยน็บาง

ชนิด ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีกลิ่นเฉพาะตัวเช่นกัน สามารถนํามาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการใช้เป็นสารดึงดูดการกินอาหาร 

(Attractant) ของสตัวน้ํ์า ทัง้กุง้และปลาได ้และจากผลการศกึษา พบว่า ผลติภณัฑพ์ลอยได ้(By product) จากอุตสาหกรรม

หอ้งเยน็บางอย่างสามารถนํามาใชเ้ป็นสารดงึดูดการกนิอาหาร (Attractant)  ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูกว่าเศษหมกึ/ขีห้มกึ 

(Squid by-product) อกีดว้ย 

4. การพฒันาสตูรอาหารปลาสลิด  

ปลาสลดิเป็นปลาพืน้บา้นทีไ่ดร้บัความนิยมในการบรโิภคของประชาชนไทย โดยอาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร 

และบรเิวณใกลเ้คยีง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสาํนักงานใหญ่และโรงงานสมุทรสาครของบรษิทัฯ เป็นพืน้ทีเ่พาะเลีย้งปลาสลดิทีส่าํคญั

แห่งหนึ่งของประเทศไทย อย่างไรก็ด ีในอดตี อาหารสําเรจ็รูปที่ใชใ้นการเพาะเลี้ยงปลาสลดิเป็นอาหารปลาชนิดจม ซึ่งมี

ขอ้เสยี คอื ไม่สามารถตรวจสอบการกนิอาหารของปลาไดว้่าปลากนิอาหารหมดหรอืไม่ ซึ่งเป็นผลใหผู้เ้พาะเลี้ยงปลาอาจมี

การใหอ้าหารในปรมิาณทีม่ากเกนิไปจะเป็นผลใหน้ํ้าเน่าเสยีและสญูเสยีอาหารปลาโดยเปล่าประโยชน์ หรอืใหอ้าหารน้อยกวา่

ทีป่ลาตอ้งการได ้  

บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็โอกาสทางธุรกจิดงักล่าว จงึมกีารพฒันาอาหารปลาสลดิชนิดลอยขึน้ ซึ่งจะช่วยใหผู้เ้พาะเลี้ยง

ปลาสามารถสงัเกตุไดท้นัทวี่าปลามกีารกนิอาหารหมดหรอืไม่ ไดจ้ากปรมิาณอาหารทีล่อยอยู่บนผวิน้ําซึ่งช่วยแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าวของผู้เพาะเลี้ยงปลาได้ และได้มกีารร่วมมอืกบัลูกค้าในการใช้ทดลองเลี้ยงปลาในปี 2559 บรษิัทฯ จงึได้เริม่ทํา

การตลาดอาหารปลาสลดิชนิดลอยในปี 2563 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมมอืกบัผูซ้ื้อปลาสลดิรายใหญ่เพื่อพฒันาตลาดอาหารปลา

สลดิ  
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 5. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

5.1 สินทรพัยถ์าวรหลกั  

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2564 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์ถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลกั คอื ที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ทีบ่รษิทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์และ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยถ์าวรหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ประเภท ทีด่นิและสว่นปรบัปรุง

ทีด่นิ อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์สาํนักงาน ยานพาหนะ 

และสนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้และก่อสรา้ง ทีบ่รษิทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์(บนัทกึภายใตร้ายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์) 

โดยมมีูลค่าสุทธติามบญัชตีามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ เท่ากบั 1,437.7 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 50.9 ของสนิทรพัย์

รวม ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

รายการ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบญัชีสทุธิ              

(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั  

 

1. ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ เป็นเจา้ของ 319.4 - ไมม่ ี- 

2. อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 295.8 - ไมม่ ี- 

3. เครือ่งจกัรและอุปกรณ์โรงงาน เป็นเจา้ของ 522.8 - ไมม่ ี- 

4. เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์สาํนกังาน เป็นเจา้ของ 9.6 - ไมม่ ี- 

5. ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 3.3 - ไมม่ ี- 

6. สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้และก่อสรา้ง เป็นเจา้ของ 286.9 - ไมม่ ี- 

รวม 1,437.7  

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยถ์าวรหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ประเภท ทีด่นิและสว่นปรบัปรุง

ทีด่นิ อาคาร และสว่นปรบัปรุงอาคาร เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์สาํนกังาน และยานพาหนะ ทีเ่ป็นลกัษณะสทิธกิารเช่า 

(บนัทกึภายใตร้ายการสนิทรพัย์สทิธกิารใชใ้นงบการเงนิ) โดยมมีูลค่าสุทธติามบญัชตีามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ เท่ากบั 

9.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.3 ของสนิทรพัยร์วม ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

รายการ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

ราคาตามบญัชี

สทุธิ              

(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั1  

1. ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ เชา่จากบุคคลทีอ่าจ

มคีวามขดัแยง้/

บุคคลภายนอก 

5.5  

2. อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร เชา่จากบุคคลทีอ่าจ

มคีวามขดัแยง้/

บุคคลภายนอก 

1.4  



สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 

   

 

  

สว่นที ่2.2.5 หน้า 2 

 

รายการ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

ราคาตามบญัชี

สทุธิ              

(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั1  

3. เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์สาํนกังาน เชา่จากบุคคลทีอ่าจ

มคีวามขดัแยง้/

บุคคลภายนอก 

0.8  

4. ยานพาหนะ เชา่จาก 

บุคคลภายนอก 

1.8  

รวม 9.5  

หมายเหตุ: 1 เป็นสนิทรพัยล์กัษณะสทิธกิารเช่าทีบ่รษิทัฯ ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์

5.1.1 ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

ท่ีตัง้และขนาดท่ีดิน 

(ไร่-งาน-วา) 

วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

ส่วนท่ีบริษทัฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ (บนัทึกภายใต้รายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์) 

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิที่

โรงงานสมทุรสาคร ตาํบล

กาหลง อาํเภอเมอืง จงัหวดั

สมทุรสาคร จาํนวน 5 แปลง 

ขนาดพืน้ทีร่วม 92-0-95.1 

ไร ่

ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ 

โรงงานผลติอาหาร

สตัวน้ํ์า และฟารม์

เลีย้งสตัวน้ํ์า 

เป็นเจา้ของ 78.1 

 

- ไมม่ ี- 

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิที่

โรงงานสงขลา ตาํบลปาก

แตระ อาํเภอระโนด จงัหวดั

สงขลา จาํนวน 5 แปลง 

ขนาดพืน้ทีร่วม 39-0-30 ไร ่

ทีต่ัง้สาํนกังาน 

โรงงานผลติอาหาร

สตัวน้ํ์า 

 

เป็นเจา้ของ 23.0 - ไมม่ ี- 

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิที่

ประเทศอนิโดนีเซยี  

JL Raya Gresik Lamongan 

KM 39 RT.005 RW.001 

Pandanpancur Deket Kab. 

Lamongan Jawa Timur, 

Indonesia จาํนวน 18 แปลง 

ขนาดพืน้ทีร่วม 40-1-15 ไร ่

ทีต่ัง้สาํนกังาน  

โรงงานผลติอาหาร

สตัวน้ํ์า (อยูร่ะหวา่ง

การก่อสรา้ง) 

เป็นเจา้ของ 210.9 - ไมม่ ี- 

สว่นปรบัปรุงฟารม์เลีย้งสตัว์

น้ํา 

ฟารม์เลีย้งสตัวน้ํ์า เป็นเจา้ของ 7.5 - ไมม่ ี- 

รวมส่วนท่ีบริษทัฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 319.4  

ส่วนท่ีเช่าจากบคุคลอ่ืน (บนัทึกภายใต้รายการสินทรพัยสิ์ทธิการใช้) 
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ท่ีตัง้และขนาดท่ีดิน 

(ไร่-งาน-วา) 

วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

ทีด่นิตาํบลบางสกั อาํเภอ

กนัตงั จงัหวดัตรงั จาํนวน 

16 แปลง ขนาดพืน้ทีร่วม 

177-2-14 ไร ่

ฟารม์เลีย้งสตัวน้ํ์า เชา่จากบุคคลทีอ่าจ

มคีวามขดัแยง้ 

3.6  

ทีด่นิตาํบลกาหลง อาํเภอ

เมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 

จาํนวน 2 แปลง ขนาดพืน้ที่

รวม 49-2-92 ไร ่

ฟารม์เลีย้งสตัวน้ํ์า เชา่จากบุคคลทีอ่าจ

มคีวามขดัแยง้ 

0.5  

ทีด่นิตาํบลยกกระบตัร 

อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดั

สมทุรสาคร จาํนวน 3 แปลง 

ขนาดพืน้ทีร่วม 96-1-69 ไร ่

ฟารม์เลีย้งสตัวน้ํ์า เชา่จาก 

บุคคลภายนอก 

0.5  

ทีด่นิตาํบลหวัไทร อาํเภอ

บางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

จาํนวน 2 แปลง ขนาดเนื้อที่

รวม 25-0-59 ไร ่

ฟารม์เลีย้งสตัวน้ํ์า เชา่จาก 

บุคคลภายนอก 

0.8  

รวมส่วนสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 5.5  

 

5.1.2 อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร 

ลกัษณะและท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

ส่วนท่ีบริษทัฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ (บนัทึกภายใต้รายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์) 

อาคารและสิง่ปลกูสรา้งที่

โรงงานสมทุรสาคร ตาํบล

กาหลง อาํเภอเมอืง จงัหวดั

สมทุรสาคร 

อาคารสาํนกังาน

ใหญ่ และ

โรงงานผลติอาหาร

สตัวน้ํ์า 

เป็นเจา้ของ 189.8 - ไมม่ ี- 

อาคารและสิง่ปลกูสรา้งที่

โรงงานสงขลา อาํเภอระโนด 

จงัหวดัสงขลา 

อาคารสาํนกังาน 

และโรงงานผลติ

อาหารสตัวน้ํ์า 

เป็นเจา้ของ 106.0 - ไมม่ ี- 

รวมส่วนท่ีบริษทัฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 295.8  

ส่วนท่ีเช่าจากบคุคลอ่ืน (บนัทึกภายใต้รายการสินทรพัยสิ์ทธิการใช้) 

พืน้ทีโ่กดงั ตาํบลระโนด 

อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 

ขนาดพืน้ทีร่วม 1,440 

ตารางเมตร 

อาคารโกดงัสนิคา้ เชา่จาก

บุคคลภายนอก 

1.3  
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ลกัษณะและท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงคก์าร

ถือครอง 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

พืน้ทีอ่าคารสาํนกังาน เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร 

ขนาดพืน้ทีร่วม 20 ตาราง

เมตร 

อาคารสาํนกังาน เชา่จากบุคคลทีอ่าจ

มคีวามขดัแยง้ 

0.1  

รวมส่วนสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 1.4  

5.1.3 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน  

สินทรพัย ์ สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์

การถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี

สทุธิ 

(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

เครือ่งจกัรทีใ่ช้

ในการผลติ

อาหารสตัวน้ํ์า 

โรงงาน

สมทุรสาคร ตาํบล

กาหลง อาํเภอ

เมอืง จงัหวดั

สมทุรสาคร 

ใชใ้นการผลติ

อาหารสตัว์

น้ํา 

เป็นเจา้ของ 368.5 - ไมม่ ี- 

เครือ่งจกัรทีใ่ช้

ในการผลติ

อาหารสตัวน้ํ์า 

โรงงานสงขลา 

อาํเภอระโนด 

จงัหวดัสงขลา 

ใชใ้นการผลติ

อาหารสตัว์

น้ํา 

เป็นเจา้ของ 141.0 - ไมม่ ี- 

เครือ่งจกัรทีใ่ช้

ในการผลติ

อาหารสตัวน้ํ์า 

โรงงาน AMG-TFM 

ปัญจาบ ประเทศ

ปากสีถาน 

ใชใ้นการผลติ

อาหารสตัว์

น้ํา 

เป็นเจา้ของ 13.3 - ไมม่ ี- 

รวม 522.8  

 

5.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ไดแ้ก ่เครือ่งหมายการคา้ และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดย

มมีลูคา่สทุธติามบญัชตีามงบการเงนิของบรษิทัฯ เท่ากบั 4.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.2 ของสนิทรพัยร์วม 
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5.3 เคร่ืองหมายการค้า  

 ณ วนัที ่ 30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ เป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ ซึง่สามารถสรุปรายละเอยีดการจดทะเบยีน

เครือ่งหมายการคา้ในประเทศไทยและต่างประเทศไดด้งันี้  

ประเทศไทย  

เคร่ืองหมายการค้า เลขทะเบียน สาํหรบั ระยะเวลาคุ้มครอง 

 
ค134227 สนิคา้อาหารสตัว ์ 19 ก.ค. 2563 – 18 ก.ค. 

2573 

 
บ12468 บรกิาร จดัการขาย สนิคา้ประเภทอาหาร

และเครือ่งดื่ม 

19 ก.ค. 2563 – 18 ก.ค. 

2573 

 

ค133488 สนิคา้อาหารสตัว ์ 19 ก.ค. 2563 – 18 ก.ค. 2573 

 

บ13042 บรกิาร จดัการขาย สนิคา้ประเภทอาหาร

และเครือ่งดื่ม 

19 ก.ค. 2563 – 18 ก.ค. 2573 

 
ค134226 สนิคา้อาหารสตัว ์ 19 ก.ค. 2563 – 18 ก.ค. 2573 

 

บ12469 บรกิาร จดัการขาย สนิคา้ประเภทอาหาร

และเครือ่งดื่ม 

19 ก.ค. 2563 – 18 ก.ค. 2573 

 

บ14966 บรกิาร จดัการขาย สนิคา้ประเภทอาหาร

และเครือ่งดื่ม 

20 เม.ย. 2564 – 19 เม.ย. 

2574 

 

ค149604 สนิคา้อาหารสตัว ์ 20 เม.ย. 2564 – 19 เม.ย. 

2574 

 

ค181910 สนิคา้อาหารสตัว ์ 21 ต.ค. 2555 – 20 ต.ค. 2565 

 

บ19773 บรกิาร จดัการขาย สนิคา้ประเภทอาหาร

และเครือ่งดื่ม 

21 ต.ค. 2555 – 20 ต.ค. 2565 

 

ค181909 สนิคา้อาหารสตัว ์ 21 ต.ค. 2555 – 20 ต.ค. 2565 

 

บ19555 บรกิาร จดัการขาย สนิคา้ประเภทอาหาร

และเครือ่งดื่ม 

21 ต.ค. 2555 – 20 ต.ค. 2565 

 

ค181908 สนิคา้อาหารสตัว ์ 21 ต.ค. 2555 – 20 ต.ค. 2565 

 

บ19554 บรกิาร จดัการขาย สนิคา้ประเภทอาหาร

และเครือ่งดื่ม 

21 ต.ค. 2555 – 20 ต.ค. 2565 
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 เลขทะเบียน สาํหรบั ระยะเวลาคุ้มครอง 

 ค188100 สนิคา้อาหารสตัว ์

2 ธ.ค. 2555 – 1 ธ.ค. 2565 

 

บ19774 บรกิาร จดัการขาย สนิคา้ประเภทอาหาร

และเครือ่งดื่ม 

2 ธ.ค. 2555 – 1 ธ.ค. 2565 

 ค188101 สนิคา้อาหารสตัว ์

2 ธ.ค. 2555 – 1 ธ.ค. 2565 

 บ19775 

บรกิาร จดัการขาย สนิคา้ประเภทอาหาร

และเครือ่งดื่ม 

2 ธ.ค. 2555 – 1 ธ.ค. 2565 

 

บ20523 บรกิาร จดัการขาย สนิคา้ประเภทอาหาร

และเครือ่งดื่ม 

28 ม.ค. 2556 – 27 ม.ค. 2566 

 

บ20795 บรกิาร จดัการขาย สนิคา้ประเภทอาหาร

และเครือ่งดื่ม 

28 ม.ค. 2556 – 27 ม.ค. 2566 

 ค8998 สนิคา้อาหารกุง้ 3 ม.ีค. 2556 – 2 ม.ีค. 2566 

 
ค13309 สนิคา้อาหารกุง้ 3 ม.ีค. 2556 – 2 ม.ีค. 2566 

 
ค13388 สนิคา้อาหารกุง้ 3 ม.ีค. 2556 – 2 ม.ีค. 2566 

 

ค189971 สนิคา้อาหารสตัว ์ 3 เม.ย. 2556 – 2 เม.ย. 2566 

 

บ21148 บรกิาร จดัการขาย สนิคา้ประเภทอาหาร

และเครือ่งดื่ม 

3 เม.ย. 2556 – 2 เม.ย. 2566 

 
ค417836 สนิคา้อาหารสตัว ์ 4 ส.ค. 2557 – 3 ส.ค. 2567 

 

บ69326 บรกิาร จดัการธุรกจิดา้นจาํหน่ายสนิคา้

ประเภทอาหารสตัวแ์ละสารอาหารใชผ้สม

อาหารสตัวท์ีไ่ม่มสีว่นผสมของยา 

4 ส.ค. 2557 – 3 ส.ค. 2567 

 

ค406506 สนิคา้อาหารสตัว ์ 4 ส.ค. 2557 – 3 ส.ค. 2567 

 

161113246 การจดัการธุรกจิดา้นจาํหน่ายสนิคา้ประเภท

อาหารสตัว ์การจดัการธุรกจิดา้นจาํหน่าย

สนิคา้ประเภทสารอาหารใชผ้สมอาหารสตัว์

ทีไ่มม่สีว่นผสมของยา 

4 ส.ค. 2557 – 3 ส.ค. 2567 

ต่างประเทศ 

บรษิทัฯ ไดม้กีารจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ของบรษิทัฯ ในต่างประเทศทีบ่รษิทัฯ มกีารทาํการคา้หรอืมศีกัยภาพ

ในการดาํเนินธุรกจิในอนาคตโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชส้าํหรบัสตัวน้ํ์าและสนิคา้อาหารสตัวน้ํ์า โดยมรีะยะเวลาความคุม้ครอง 

10 ปีนบัจากวนัทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีน 
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5.4 ใบอนุญาตท่ีสาํคญัในการประกอบธรุกิจ 

สถานประกอบการและการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ตอ้งเป็นไปตามกฎระเบยีบของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในประเทศไทยมหีน่วยงานทีท่าํหน้าทีก่าํกบัดแูลหลายหน่วยงานตัง้แต่กรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถงึองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล และหน่วยงานอื่นๆ ของรฐัอกีหลายหน่วยงาน โดย

ใบอนุญาตทีส่าํคญัในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ลาํดบัท่ี ใบอนุญาต 
หน่วยงานผูอ้อก

ใบอนุญาต 

วนัท่ีออก

ใบอนุญาต 

วนัหมดอาย ุ

1. โรงงานจงัหวดัสมุทรสาคร 

1.1 ใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะ กรมปศุสตัว ์ 21 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2565 

1.2 ใบอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะ กรมปศุสตัว ์ 9 พ.ย. 2563  24 พ.ย. 2564 

1.3 ใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะ  กรมปศุสตัว ์ 1 ม.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564 

1.4 ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานสาํหรบัผลติอาหารสตัว ์ กระทรวง

อุตสาหกรรม 

22 พ.ค. 2549 ไมม่ี1 

1.5 ใบอนุญาตใชน้ํ้าบาดาล  กรมทรพัยากรน้ํา

บาดาล 

9 ก.ย. 2545 31 ธ.ค. 2564 

1.6 ใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

ประเภทกจิการทีเ่กีย่วกบัสตัวแ์ละผลติภณัฑ ์ 

องคก์ารบรหิารสว่น

ตําบลกาหลง 

23 พ.ย. 2563 31 ธ.ค. 2564 

1.7 ใบอนุญาตประกอบกจิการ สถานทีเ่กบ็รกัษาน้ํามนั

เชือ้เพลงิ ลกัษณะที ่3 

กรมธุรกจิพลงังาน 25 ม.ิย. 2564 31 ธ.ค. 2564 

2. โรงงานจงัหวดัระโนด 

2.1 ใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะ กรมปศุสตัว ์ 17 ม.ิย. 2562 14 ก.ย. 2564 

2.2 ใบอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะ  กรมปศุสตัว ์ 9 พ.ย. 2563 24 พ.ย. 2564 

2.3 ใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะ กรมปศุสตัว ์ 25 พ.ย. 2563 31 ธ.ค. 2564 

2.4 ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานสาํหรบัผลติอาหารสตัว์

น้ํา 

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

25 พ.ย. 2536 ไมม่ี1 

2.5 ใบอนุญาตใชน้ํ้าบาดาล กรมทรพัยากรน้ํา

บาดาล 

14 ธ.ค. 2563 13 ธ.ค. 2565 

2.6 ใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

โรงงานผลติอาหารสตัว ์

องคก์ารบรหิารสว่น

ตําบลปากแตระ 

2 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

2.7 ใบอนุญาตประกอบกจิการ สถานทีเ่กบ็รกัษาน้ํามนั

เชือ้เพลงิ ลกัษณะที ่3  

กรมธุรกจิพลงังาน 20 ม.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564 

หมายเหตุ: 1  ตามพระราชบญัญัติโรงงาน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ยกเลิกมาตรา 14 ว่าด้วยอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตาม

พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) สง่ผลใหบ้รษิทัฯ สามารถถอืใบอนุญาตต่อไปไดโ้ดยไม่วนัหมดอายุ 

เวน้แต่จะถูกเพกิถอน 
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5.5 สรปุสญัญาท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบัทรพัยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ  

สรุปสญัญาของกลุ่มบรษิทัฯ แยกตามประเภทสญัญา ดงันี้ 

5.5.1 สญัญาเช่าฟารม์เลี้ยงกุ้งพร้อมอปุกรณ์  

5.5.1.1 สญัญาเช่าฟารม์เลี้ยงกุ้งพร้อมอปุกรณ์กบับริษทั ทีเอม็เค ฟารม์ จาํกดั 

คู่สญัญา ผูใ้หเ้ชา่:  บรษิทั ทเีอม็เค ฟารม์ จาํกดั ซึง่เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ 

ผูเ้ชา่:     บรษิทัฯ 

ลกัษณะของสญัญา เชา่ทีด่นิพรอ้มอุปกรณ์เลีย้งกุง้และสาํนกังานเพือ่ทาํฟารม์ทดลองเลีย้งกุง้ (ฟารม์) 

ระยะเวลาการเช่า สญัญาเชา่มอีาย ุ1  ปี โดยหมดอายใุนปี 2565 

อตัราค่าเช่าและ

ค่าบริการ 

ผูเ้ชา่จะชาํระคา่เชา่แกผู่ใ้หเ้ชา่ในลกัษณะเหมาจ่ายรายปีตามอตัราและระยะเวลาทีต่กลงกนั 

 

เงื่อนไขอ่ืนท่ีสาํคญั - หากผู้เช่าไม่เคยผิดสญัญาและประสงค์จะเช่าฟาร์มดังกล่าวต่อไป ผู้เช่าต้องแจ้งความ

ประสงค์ในการต่อสญัญาล่วงหน้าเป็นหนังสอืให้ผู้ให้เช่าทราบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อน

สิน้สดุระยะเวลาการเชา่ 

- ในระหว่างสญัญาเช่า ผูเ้ช่าจะไม่ทําการขุด ตกั ถม ดดัแปลงหรอืเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดนิ

และสิง่ปลูกสร้าง รื้อถอนอาคารและสิง่ปลูกสร้าง เว้นแต่จะเป็นการซ่อมแซมหรอืปรบัปรุง

เท่าทีจ่าํเป็นเพื่อดาํเนินกจิการฟารม์ทดลองเลีย้งกุง้ หรอืโดยไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ชา่

ก่อน ทัง้นี้ บรรดาทรพัยส์นิ อุปกรณ์ และเครื่องมอืทีม่ลีกัษณะตรงึตราเป็นการถาวรกบัทีด่นิ 

ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้หเ้ชา่เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการเชา่ 

- ผูเ้ช่าจะตอ้งไม่นําฟารม์ไปใหผู้อ้ื่นเช่าช่วง หรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชฟ้ารม์ไม่ว่าโดยชดัแจง้หรอื

โดยปรยิาย เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ชา่เป็นหนงัสอืก่อน 

- เมื่อสญัญาเช่าสิน้สุดลง ผูเ้ช่าจะตอ้งขนยา้ยทรพัยส์นิออกไปจากฟารม์และส่งมอบคนืฟารม์

ใหผู้ใ้หเ้ชา่ภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเชา่สิน้สดุลง 

- หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกําหนด คู่สญัญาฝ่ายนัน้

จะตอ้งแจง้ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 1 เดอืน 

- หากคู่สญัญาฝ่ายใดผดิสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่ง คู่สญัญาอกีฝ่ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญาได้ทนัท ี

และคู่สญัญาฝ่ายที่ผดิยนิยอมชดใช้ค่าเสยีหายพร้อมดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับ

จากวนับอกเลกิสญัญาเป็นตน้ไปจนกวา่ชาํระเสรจ็สิน้ 
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5.5.1.2 สญัญาเช่าฟารม์เลี้ยงกุ้งพร้อมอปุกรณ์กบับคุคลภายนอก 

คู่สญัญา ผูใ้หเ้ชา่:  บุคคลภายนอกจาํนวน 1 ราย 

ผูเ้ชา่:     บรษิทัฯ 

ลกัษณะของสญัญา เช่าที่ดนิพร้อมโรงเรอืนบนที่ดนิและอุปกรณ์เลี้ยงกุ้งเพื่อทําฟาร์มสาธติการเลี้ยงกุ้งในจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา 

ระยะเวลาการเช่า สญัญาเชา่มอีาย ุ18 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2565 

อตัราค่าเช่าและ

ค่าบริการ 

ผูเ้ชา่จะชาํระคา่เชา่แกผู่ใ้หเ้ชา่ในลกัษณะเหมาจ่ายตลอดระยะเวลาเชา่ตามอตัราทีต่กลงกนั 

 

เงื่อนไขอ่ืนท่ีสาํคญั - ในระหว่างสญัญาเช่า ผูเ้ช่าจะไม่ทําการขุด ตกั ถม ดดัแปลงหรอืเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดนิ

และสิ่งปลูกสร้าง รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เว้นแต่จะเป็นการซ่อมแซม ตกแต่ง 

ปรบัปรุงฟาร์มเท่าที่จําเป็นเพื่อดําเนินกิจการฟาร์มทดลองเลี้ยงกุ้ง หรอืโดยได้รบัความ

ยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่าก่อน ทัง้นี้ บรรดาทรพัย์สนิ อุปกรณ์ และเครื่องมอืทีม่ลีกัษณะตรงึตรา

เป็นการถาวรกบัทีด่นิ ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้หเ้ชา่เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการเชา่ 

- ผูเ้ช่าจะตอ้งไม่นําฟารม์ไปใหผู้อ้ื่นเช่าช่วง หรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชฟ้ารม์ไม่ว่าโดยชดัแจง้หรอื

โดยปรยิาย เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ชา่เป็นหนงัสอืก่อน 

- เมื่อสญัญาเช่าสิน้สุดลง ผูเ้ช่าจะตอ้งขนยา้ยทรพัยส์นิออกไปจากฟารม์และส่งมอบคนืฟารม์

ใหผู้ใ้หเ้ชา่ภายใน 2 เดอืน นบัตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเชา่สิน้สดุลง 

- ภายในช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี้ ผูใ้ห้เช่าและผู้เช่าสญัญาว่าจะไม่บอกเลิก

สญัญาเช่าฟาร์มตามสญัญานี้ เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผดิสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่งตามสญัญานี้

เท่านัน้ 

- หากคู่สญัญาฝ่ายใดผดิสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่ง คู่สญัญาอกีฝ่ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญาได้ทนัท ี

และคู่สญัญาฝ่ายทีผ่ดิยนิยอมชดใชค้่าเสยีหายพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5 ต่อปีนับจาก

วนับอกเลกิสญัญาเป็นตน้ไปจนกวา่ชาํระเสรจ็สิน้ 
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5.5.2 สญัญาเช่าฟารม์เลี้ยงสตัวน้ํ์า และ/หรือทดลองเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์า 

คู่สญัญา ผูใ้หเ้ชา่: (1) บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“TU”) ซึง่เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

กบับรษิทัฯ (2) บุคคลภายนอก จาํนวน 2 ราย 

ผูเ้ชา่:    บรษิทัฯ  

ลกัษณะของสญัญา เช่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิเพื่อประกอบการเลี้ยงสตัวน้ํ์า และ/หรอืทดลองเพาะเลี้ยงสตัว์

น้ํา (ฟารม์) 

ระยะเวลาการเช่า สญัญาเชา่มอีาย ุ3  ปี โดยหมดอายใุนระหวา่งปี 2565 – 2567  

อตัราค่าเช่าและ

ค่าบริการ 

ผูเ้ชา่จะชาํระคา่ตอบแทนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชา่ตามอตัราและระยะเวลาทีต่กลงกนั 

เงื่อนไขอ่ืนท่ีสาํคญั - ผูเ้ช่าจะตอ้งไม่นําฟารม์ไปใหผู้อ้ื่นเช่าช่วง เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนังสอืจากผูใ้ห้

เชา่ 

- เมื่อสญัญาเช่าสิน้สุดลง ผูเ้ช่าจะตอ้งขนยา้ยทรพัยส์นิออกไปจากฟารม์และส่งมอบคนืฟารม์

ใหผู้ใ้หเ้ชา่ภายใน 30-60 วนั นบัตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเชา่สิน้สดุลง 

- หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกําหนด คู่สญัญาฝ่ายนัน้

จะตอ้งแจง้ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ระยะเวลาทีต่กลงกนั 

- หากคู่สญัญาฝ่ายใดผดิสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่ง คู่สญัญาอกีฝ่ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญาได้ทนัท ี

และคู่สญัญาฝ่ายที่ผดิยนิยอมชดใช้ค่าเสยีหายพร้อมดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับ

จากวนับอกเลกิสญัญาเป็นตน้ไปจนกวา่ชาํระเสรจ็สิน้ 
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5.5.3 สญัญาฝากสินค้าในคลงั/ห้องเยน็ และเช่าพื้นท่ีเกบ็สินค้า 

5.5.3.1 สญัญาฝากสินค้าในคลงั/ห้องเยน็ท่ีบริษทัฯ เป็นผูเ้ช่า 

คู่สญัญา ผูฝ้าก:  บรษิทัฯ 

ผูร้บัฝาก:     บุคคลภายนอก 

ลกัษณะของสญัญา ฝากสนิคา้ไดแ้ก่อาหารกุง้ และ/หรอือาหารปลา (“อาหารสตัว”์) หรอืผลติภณัฑป์ลาสด เชน่ ปลา

กะพงสด และ/หรอืปลาชนิดอื่นๆ (“สินค้า”) ในสถานทีเ่กบ็สนิคา้ของผูร้บัฝาก 

ระยะเวลาการฝาก

ทรพัย ์

สญัญาฝากสนิคา้ในคลงั/หอ้งเยน็มอีาย ุ1-2  ปี โดยหมดอายใุนระหวา่งปี 2565 - 2566 

อตัราค่าบริการ ผูฝ้ากจะชาํระคา่ตอบแทนใหแ้ก่ผูร้บัฝากตามอตัราและระยะเวลาทีต่กลงกนั 

เงื่อนไขอ่ืนท่ีสาํคญั - ผูร้บัฝากตกลงรบัฝากอาหารสตัว ์หรอืสนิคา้ ณ สถานทีท่ีคู่่สญัญาตกลงกนั โดยผูฝ้ากมสีทิธิ

จะทยอยเบกิอาหารสตัว ์หรอืสนิคา้เป็นครัง้คราวตามจาํนวน ปรมิาณทีก่ําหนดในใบส่งของ

ชัว่คราว 

- ผูร้บัฝากจะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ใชจ้่ายในการดแูลอาหารสตัว ์หรอืสนิคา้เอง 

- ผู้ร ับฝากรับรองว่าจะรักษาอาหารสัตว์ หรือสินค้าให้ปลอดภัย และสงวนไว้ด้วยความ

ระมดัระวงัอยา่งเครง่ครดั รวมทัง้ใชฝี้มอืพเิศษในกรณีทีต่อ้งใชฝี้มอืนัน้ดว้ย 

- ผูร้บัฝากจะไม่นําอาหารสตัว ์หรอืสนิคา้ทีร่บัฝากออกขาย จาํหน่าย ใชส้อยเอง หรอืนําไปให้

บุคคลภายนอกขาย จาํหน่าย หรอืใชส้อยหรอืใหบุ้คคลภายนอกเป็นผูร้กัษา รวมถงึหา้มผูร้บั

ฝากแกะ ตดั ตกแต่ง แกไ้ข เปลีย่นแปลงสภาพอาหารสตัว ์หรอืสนิคา้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาต

โดยชดัแจง้จากผูฝ้าก 

- ผูร้บัฝากจะบํารุง ดแูล รกัษา ซ่อมแซมโกดงั อาคาร สถานทีท่ีร่บัฝากอาหารสตัว ์หรอืสนิคา้

ตลอดจน เครือ่งมอื อุปกรณ์ เครือ่งใชใ้หด้อียูเ่สมอเพือ่มใิหอ้าหารสตัว ์หรอืสนิคา้ไดร้บัความ

เสยีหาย 

- ผูร้บัฝากตกลงชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูฝ้าก ไม่ว่าจะเกดิจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง แม้

จะเป็นเหตุสุดวสิยักต็าม พรอ้มดอกเบีย้ตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาจนกว่าจะชาํระค่าเสยีหาย

เสรจ็สิน้  

- หากผูฝ้ากประสงคจ์ะเลกิสญัญาก่อนครบกาํหนด ผูฝ้ากจะตอ้งแจง้ใหผู้ร้บัฝากทราบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 2-3 เดอืนล่วงหน้า 
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5.5.3.2 สญัญาเช่าพืน้ท่ีเกบ็สินค้าท่ีบริษทัฯ เป็นผู้เช่า 

คู่สญัญา ผูฝ้าก : บรษิทัฯ 

ผูร้บัฝาก : บุคคลภายนอก 

ลกัษณะของสญัญา เช่าพื้นที่อาคารในจงัหวดัสงขลาเพื่อใช้จดัเก็บสนิค้าและวตัถุดบิของผู้เช่า รวมพื้นที่เช่า 1,440 

ตารางเมตร 

วนัท่ีเร่ิมสญัญา 1 เม.ย. 2564 

วนัท่ีส้ินสดุสญัญา 31 ม.ีค. 2565 

อตัราค่าเช่าและ

ค่าบริการ 

ผูเ้ชา่จะชาํระคา่เชา่แกผู่ใ้หเ้ชา่เป็นรายเดอืนตามอตัราและระยะเวลาทีต่กลงกนั 

เงื่อนไขอ่ืนท่ีสาํคญั - ผูเ้ชา่มหีน้าทีใ่นการดแูลรกัษาและซ่อมแซม สถานทีเ่ชา่ อยา่งวญิ�ชูน โดยคา่ใชจ้่ายของผูเ้ช่า

เอง เวน้แต่การชํารุดทรุดโทรมทีเ่กดิขึน้ตามสภาพของสถานทีเ่ช่าจนถงึขนาดต้องซ่อมแซม

ใหญ่ ผูใ้หเ้ช่าจงึจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมนัน้ หากผูเ้ช่าไม่ดูแลรกัษาหรอื

ทําการซ่อมแซมสถานที่เช่า และผูใ้ห้เช่าได้บอกกล่าวให้กระทําการดงักล่าวแล้ว ผูใ้ห้เช่ามี

สทิธจิดัการซ่อมแซมเอง โดยผูเ้ชา่ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้่ายนัน้ทัง้สิน้ 

- ผูเ้ช่าจะไม่ทาํการดดัแปลง ต่อเตมิ รือ้ถอนหรอืเปลีย่นแปลง สถานทีเ่ช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่

เพยีงบางส่วน เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่าก่อน หากผูเ้ช่ากระทําการดงักล่าวไป

โดยไม่ได้รบัความยนิยอม ผู้ให้เช่าสามารถเรยีกให้ผู้เช่าทําสถานที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดมิ 

รวมถงึชดใชค้า่เสยีหายอนัเกดิจากการดดัแปลง ต่อเตมิ รือ้ถอนหรอืเปลีย่นแปลงกไ็ด ้ 

- ผูเ้ช่าจะต้องไม่นําสถานที่เช่าไปให้ผูอ้ื่นเช่าช่วง หรอืยนิยอมให้ผูอ้ื่นใช้ไม่ว่าโดยชดัแจง้หรอื

โดยปรยิาย เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากผูใ้หเ้ชา่ 

- เมื่อสญัญาเช่าสิน้สุดลง ผูเ้ช่าจะต้องขนยา้ยทรพัย์สนิออกไปจากสถานที่เช่าและส่งมอบคนื

สถานที่เช่าใหผู้ใ้หเ้ช่าภายในระยะเวลาที่ตกลงกนัในสญัญา หากผูเ้ช่าไม่ดําเนินการภายใน

กาํหนด ผูเ้ชา่ยนิยอมใหป้รบัตามอตัราทีก่าํหนดในสญัญาจนกวา่จะดาํเนินการถูกตอ้ง 

- หากคู่สญัญาฝ่ายใดผดิสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่ง คู่สญัญาอกีฝ่ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ีและ

คู่สญัญาฝ่ายที่ผดิยนิยอมชดใชค้่าเสยีหายพร้อมดอกเบี้ยในอตัราที่ตกลงกนันับจากวนับอก

เลกิสญัญาเป็นตน้ไปจนกวา่ชาํระเสรจ็สิน้ 

- หากผูเ้ช่าไม่เคยผดิสญัญาและประสงคจ์ะเชา่พืน้ทีด่งักล่าวต่อไป ผูเ้ช่าตอ้งแจง้ความประสงค์

ในการต่อสัญญาล่วงหน้าเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนสิ้นสุด

ระยะเวลาการเชา่ 
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5.5.3.3 สญัญาเช่าพืน้ท่ีเกบ็สินค้าในคลงัท่ีบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้เช่า 

คู่สญัญา ผูใ้หเ้ชา่: บรษิทัฯ 

ผูเ้ชา่:     TMAC ซึง่เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ 

ลกัษณะของสญัญา เช่าพืน้ทีอ่าคารในจงัหวดัสมุทรสาครเพื่อใชจ้ดัเกบ็สนิคา้และเอกสารของผูเ้ช่า รวมพืน้ทีเ่ช่า 80.4 

ตารางเมตร 

วนัท่ีเร่ิมสญัญา 15 ส.ค. 2564 

วนัท่ีส้ินสดุสญัญา 14 ส.ค. 2565 

อตัราค่าเช่าและ

ค่าบริการ 

ผูเ้ชา่จะชาํระคา่เชา่แกผู่ใ้หเ้ชา่เป็นรายเดอืนตามอตัราและระยะเวลาทีต่กลงกนั 

เงื่อนไขอ่ืนท่ีสาํคญั - ผูเ้ชา่มหีน้าทีใ่นการดแูลรกัษาและซ่อมแซม สถานทีเ่ชา่ อยา่งวญิ�ชูน โดยคา่ใชจ้่ายของผูเ้ช่า

เอง เวน้แต่การชํารุดทรุดโทรมทีเ่กดิขึน้ตามสภาพของสถานทีเ่ช่าจนถงึขนาดต้องซ่อมแซม

ใหญ่ ผูใ้หเ้ช่าจงึจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมนัน้ หากผูเ้ช่าไม่ดูแลรกัษาหรอื

ทําการซ่อมแซมสถานที่เช่า และผูใ้ห้เช่าได้บอกกล่าวให้กระทําการดงักล่าวแล้ว ผูใ้ห้เช่ามี

สทิธจิดัการซ่อมแซมเอง โดยผูเ้ชา่ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้่ายนัน้ทัง้สิน้ 

- ผูเ้ช่าจะไม่ทาํการดดัแปลง ต่อเตมิ รือ้ถอนหรอืเปลีย่นแปลง สถานทีเ่ช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่

เพยีงบางส่วน เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่าก่อน หากผูเ้ช่ากระทําการดงักล่าวไป

โดยไม่ได้รบัความยนิยอม ผู้ให้เช่าสามารถเรยีกให้ผู้เช่าทําสถานที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดมิ 

รวมถงึชดใชค้า่เสยีหายอนัเกดิจากการดดัแปลง ต่อเตมิ รือ้ถอนหรอืเปลีย่นแปลงกไ็ด ้ 

- ผูเ้ช่าจะต้องไม่นําสถานที่เช่าไปให้ผูอ้ื่นเช่าช่วง หรอืยนิยอมให้ผูอ้ื่นใช้ไม่ว่าโดยชดัแจง้หรอื

โดยปรยิาย เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากผูใ้หเ้ชา่ 

- เมื่อสญัญาเช่าสิน้สุดลง ผูเ้ช่าจะต้องขนยา้ยทรพัย์สนิออกไปจากสถานทีเ่ช่าและส่งมอบคนื

สถานที่เช่าใหผู้ใ้หเ้ช่าภายในระยะเวลาที่ตกลงกนัในสญัญา หากผูเ้ช่าไม่ดําเนินการภายใน

กาํหนด ผูเ้ชา่ยนิยอมใหป้รบัตามอตัราทีก่าํหนดในสญัญาจนกวา่จะดาํเนินการถูกตอ้ง 

- หากคู่สญัญาฝ่ายใดผดิสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่ง คู่สญัญาอกีฝ่ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ีและ

คู่สญัญาฝ่ายที่ผดิยนิยอมชดใชค้่าเสยีหายพร้อมดอกเบี้ยในอตัราที่ตกลงกนันับจากวนับอก

เลกิสญัญาเป็นตน้ไปจนกวา่ชาํระเสรจ็สิน้ 

- หากผูเ้ช่าไม่เคยผดิสญัญาและประสงคจ์ะเช่าพืน้ทีด่งักล่าวต่อไป ผูเ้ช่าตอ้งแจง้ความประสงค์

ในการต่อสัญญาล่วงหน้าเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนสิ้นสุด

ระยะเวลาการเชา่ 
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5.5.4 สญัญาเช่าอาคารสาํนักงาน 

5.5.4.1 สญัญาเช่าอาคารสาํนักงานท่ีบริษทัฯ เป็นผู้เช่า 

คู่สญัญา ผูใ้หเ้ชา่: บรษิทั จนัศริ ิเรยีล เอสเตท จาํกดั ซึง่เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ  

ผูเ้ชา่:    บรษิทัฯ 

ลกัษณะของสญัญา เชา่พืน้ทีอ่าคารสาํนกังานในจงัหวดักรุงเทพมหานครเพือ่ใชเ้ป็นสาํนักงาน รวมพืน้ทีเ่ชา่ 20 ตาราง

เมตร 

วนัท่ีเร่ิมสญัญา 1 ธ.ค. 2563 

วนัท่ีส้ินสดุสญัญา 31 ธ.ค. 2565 

อตัราค่าบริการ ผูเ้ชา่จะชาํระคา่เชา่แกผู่ใ้หเ้ชา่เป็นรายเดอืนตามอตัราและระยะเวลาทีต่กลงกนั 

เงื่อนไขอ่ืนท่ีสาํคญั - ในวนัเขา้ทําสญัญา ผูเ้ช่าได้มอบเงนิตามจํานวนที่ตกลงกนัให้แก่ผูใ้ห้เพื่อเป็นประกนัค่าเช่า

พื้นที่และค่าเสียหายใดๆ ที่ผู้เช่าต้องชําระแก่ผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่ามีหน้าที่คืนเงินจํานวน

ดงักล่าว หรอืจาํนวนทีเ่หลอืหลงัจากหกัหนี้สนิ ค่าใชจ้่ายหรอืค่าเสยีหายคา้งชาํระใดๆ ใหแ้ก่ผู้

เชา่ภายในระยะเวลาทีต่กลงกนันบัแต่วนัทีส่ญัญาเชา่สิน้สุดลง  

- ผูเ้ช่าจะไม่ทําการดดัแปลง ต่อเตมิ รื้อถอนหรอืแก้ไขพื้นที่เช่าตามสญัญานี้ไม่ว่าภายในหรอื

ภายนอกพืน้ทีเ่ช่า เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนังสอืจากผูใ้หเ้ช่าหรอืนิตบุิคคลอาคาร

ชุดก่อน  

- หากเกดิความเสยีหาย และ/หรอืสญูหายกบัอาคารหรอือุปกรณ์ใดๆ ของอาคารทีเ่ชา่ และ/หรอื

ทรพัย์สนิของผูใ้ห้เช่าหรอืเจ้าของร่วมหรอืทรพัย์สนิส่วนกลางที่อยู่ในบรเิวณพื้นที่เช่า และ/

หรอืบรเิวณอาคารทีเ่ช่า ซึง่เกดิจากการกระทาํไม่ว่าโดยเจตนา และ/หรอืประมาทเลนิเล่อของ

ผูเ้ช่า และ/หรอืบรวิารของผูเ้ช่า ผูเ้ช่าตอ้งรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายภายในระยะเวลาทีต่กลงกนั

นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูใ้หเ้ชา่ เจา้ของรว่ม หรอืนิตบุิคคลอาคารชุด 

- ผูเ้ช่าจะตอ้งไม่นําสถานทีเ่ช่าไปใหผู้อ้ื่นเช่าช่วง หรอืโอนสทิธกิารเช่าทัง้หมด หรอืบางส่วนแก่

บุคคลอื่น หรอืนําสทิธกิารเชา่ตามสญัญานี้ไปเป็นประกนัหนี้ใดๆ เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอม

เป็นหนงัสอืจากผูใ้หเ้ชา่ก่อน 

- หากคู่สญัญาฝ่ายใดผดินัดชาํระหนี้ตามสญัญา จะตอ้งชําระค่าธรรมเนียมสาํหรบัการชําระหนี้

ล่าช้าให้แก่อีกฝ่ายในอตัราที่ตกลงกนั นับตัง้แต่วนัที่ผดินัดเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ชําระหนี้

ครบถว้นแลว้ 

- เมื่อสญัญาเช่าสิน้สุดลง ผูเ้ช่าจะตอ้งขนยา้ยทรพัยส์นิออกไปจากพืน้ทีเ่ช่าและส่งมอบคนืพืน้ที่

เช่าใหผู้ใ้หเ้ช่าภายในระยะเวลาทีต่กลงกนัโดยผูเ้ช่าตอ้งชาํระคา่เชา่สาํหรบัระยะเวลา ดงักล่าว

ดว้ย หากผูเ้ชา่ไมด่าํเนินการภายในกาํหนด ผูเ้ชา่ยนิยอมใหผู้ใ้หเ้ชา่ใสกุ่ญแจหอ้งปิดกัน้การใช ้

ตลอดจนดําเนินการใดๆ ตามที่เหน็สมควรเพื่อกลบัเขา้ครอบครองพื้นที่เช่าได้ทนัท ีรวมถงึ

ยนิยอมชาํระเงนิเป็นค่าเช่าในอตัราทีต่กลงกนัตามจาํนวนวนัทีผู่เ้ช่ายงัคงอาศยัอยใูนพืน้ทีเ่ช่า 

นับจากวันครบกําหนดส่งมอบพื้นที่เช่าคืน จนกว่าผู้ให้เช่าจะได้ร ับมอบ และ/หรือเข้า

ครอบครองพืน้ทีเ่ชา่เรยีบรอ้ยแลว้ 

- หากคูส่ญัญาฝ่ายใดผดิสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่ง คูส่ญัญาอกีฝ่ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้ 

- ผู้เช่ามสีทิธิต่ออายุสญัญาเช่าพื้นที่ต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้เช่าต้องแจ้งความ

ประสงคใ์นการต่อสญัญาล่วงหน้าเป็นหนังสอืใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาทีต่กลง

กนัก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเชา่ 
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5.5.4.2 สญัญาเช่าอาคารสาํนักงานท่ีบริษทัฯ เป็นผู้ให้เช่า 

คู่สญัญา ผูใ้หเ้ชา่: บรษิทัฯ 

ผูเ้ชา่:     บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจาํกดั (“TMAC”) ซึง่เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ 

ลกัษณะของสญัญา เช่าพืน้ที่อาคารสํานักงานในจงัหวดัสมุทรสาครเพื่อใช้เป็นสํานักงาน รวมพื้นที่เช่า 34.1 ตาราง

เมตร 

วนัท่ีเร่ิมสญัญา 1 ม.ค. 2564 

วนัท่ีส้ินสดุสญัญา 31 ธ.ค. 2564 

อตัราค่าเช่าและ

ค่าบริการ 

ผูเ้ชา่จะชาํระคา่เชา่แกผู่ใ้หเ้ชา่เป็นรายเดอืนตามอตัราและระยะเวลาทีต่กลงกนั 

เงื่อนไขอ่ืนท่ีสาํคญั - ผู้ให้เช่ามหีน้าที่จดัที่จอดรถยนต์ และอํานวยการระบบจราจร พร้อมด้วยจดัให้มยีามรกัษา

ความปลอดภยัตลอดเวลา โดยตกลงให้ผูเ้ช่าจอดรถได้โดยไม่ต้องเสยีค่าที่จอดรถจํานวน 2 

คนั  

- ผูเ้ชา่มหีน้าทีใ่นการดแูลรกัษาและซ่อมแซม สถานทีเ่ชา่ อยา่งวญิ�ชูน โดยคา่ใชจ้่ายของผูเ้ช่า

เอง เวน้แต่การชํารุดทรุดโทรมทีเ่กดิขึน้ตามสภาพของสถานทีเ่ช่าจนถงึขนาดต้องซ่อมแซม

ใหญ่ ผูใ้หเ้ช่าจงึจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมนัน้ หากผูเ้ช่าไม่ดูแลรกัษาหรอื

ทําการซ่อมแซมสถานที่เช่า และผูใ้ห้เช่าได้บอกกล่าวให้กระทําการดงักล่าวแล้ว ผูใ้ห้เช่ามี

สทิธจิดัการซ่อมแซมเอง โดยผูเ้ชา่ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้่ายนัน้ทัง้สิน้ 

- ผูเ้ช่าจะไม่ทาํการดดัแปลง ต่อเตมิ รือ้ถอนหรอืเปลีย่นแปลง สถานทีเ่ช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่

เพยีงบางส่วน เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่าก่อน หากผูเ้ช่ากระทําการดงักล่าวไป

โดยไม่ได้รบัความยนิยอม ผู้ให้เช่าสามารถเรยีกให้ผูเ้ช่าทําสถานที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดมิ 

รวมถงึชดใชค้า่เสยีหายอนัเกดิจากการดดัแปลง ต่อเตมิ รือ้ถอนหรอืเปลีย่นแปลงกไ็ด ้ 

- ผูเ้ช่าจะต้องไม่นําสถานที่เช่าไปให้ผูอ้ื่นเช่าช่วง หรอืยนิยอมให้ผูอ้ื่นใช้ไม่ว่าโดยชดัแจง้หรอื

โดยปรยิาย เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากผูใ้หเ้ชา่ก่อน 

- เมื่อสญัญาเช่าสิ้นสุดลง ผูเ้ช่าจะต้องขนยา้ยทรพัย์สนิออกไปจากสถานที่เช่าและส่งมอบคนื

สถานทีเ่ชา่ใหผู้ใ้หเ้ช่าภายในระยะเวลาทีต่กลงกนัหากผูเ้ช่าไม่ดาํเนินการภายในกําหนด ผูเ้ชา่

ยนิยอมใหป้รบัรายวนัวนัละ 700 บาท จนกวา่จะดาํเนินการถูกตอ้ง 

- หากคู่สญัญาฝ่ายใดผดิสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่ง คู่สญัญาอกีฝ่ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ีและ

คู่สญัญาฝ่ายที่ผดิยนิยอมชดใชค้่าเสยีหายพร้อมดอกเบี้ยในอตัราที่ตกลงกนันับจากวนับอก

เลกิสญัญาเป็นตน้ไป 
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5.5.5 สญัญาประกนัภยั  

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะเขา้ทําประกนัภยัในระดบัทีเ่หมาะสม และสอดคล้องกบัหลกัปฏบิตัใินอุตสาหกรรมเพื่อป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัสนิทรพัย์หลกัของบรษิทัฯ โดย 

บรษิทัฯ จะต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัต่างๆ เมือ่ครบอายกุรมธรรม ์ 

ทัง้นี้ ณ ปัจจุบนั บรษิทัฯ มกีารทาํกรมธรรมป์ระกนัภยัทีส่าํคญัดงันี้ 

สถานท่ี ประเภทกรมธรรม ์ บริษทัประกนั ผู้เอา

ประกนั 

ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

ทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั/ข้อตกลงคุ้มครอง ทุนประกนั 

 

ระยะเวลาเอา

ประกนั 

1. โรงงาน

สมุทรสาคร 

และ/หรอื

สถานทีอ่ื่นๆ

ตามทีร่ะบุใน

กรมธรรม์

ประกนัภยั 

กรมธรรม์ประกันภัยความ

เสีย่งภยัสําหรบัทรพัย์สนิ และ

การประกนัภยัการหยุดชะงกั

ของธุรกิจ (จากภัยที่ได้ร ับ

ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ภ า ย ใ ต้

กรมธรรม์ประกันภัยความ

เสีย่งภยัสาํหรบัทรพัยส์นิ) 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และ

บรษิทัประกนัภยัรว่มอกี 6 ราย 

บรษิทัฯ บรษิทัฯ - สิง่ปลูกสรา้งตวัอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวม

ส่วนปรบัปรุงต่อเติมอาคาร เครื่องจกัร และ

อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ระบบสาธารณูปโภค 

ระบบไฟฟ้า รวมถงึทรพัยส์นิอื่นๆ 

- ทรัพย์สินทัง้หมดในอาคารรวมถึง (แต่ไม่

จํากดั) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตัง้ตรงึ

ตรา เครื่องใช้สํานักงาน เครื่องคอมพวิเตอร์ 

อุปกรณ์สํานักงาน อุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าทุก

ชนิด และทรพัยส์นิอื่นๆ 

- เครื่องจกัรทุกชนิด อุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้

ทุกชนิด อุปกรณ์ส่วนควบ แม่พิมพ์ หม้อ

กําเนิดไอน้ํา รวมถงึอุปกรณ์เครือ่งจกัรอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

- สต๊อกสินค้า รวมถึงวัตถุดิบ สินค้าระหว่าง

ผลิต สินค้าสําเร็จรูป (ไม่ว่าในหรือนอก

อาคาร) ภาชนะบรรจุภัณฑ์ รวมถึงสินค้า

ภายใต้การดูแลรักษา หรือภายใต้ความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

2,872.3 ลา้นบาท 30 ก.ย. 2563 – 

30 ก.ย. 2564 

กรมธรรมป์ระกนัภยัหมอ้

กําเนิดไอน้ําและถงัอดัความ

ดนั 

บรษิทั เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และ

บรษิทัประกนัภยัรว่มอกี 3 ราย 

บรษิทัฯ บรษิทัฯ - หมอ้กําเนิดไอน้ําและถงัอดัความดนัจํานวน 4 

ชิน้ 

114.6 ลา้นบาท 30 ก.ย. 2563 – 

30 ก.ย. 2564 
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สถานท่ี ประเภทกรมธรรม ์ บริษทัประกนั ผู้เอา

ประกนั 

ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

ทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั/ข้อตกลงคุ้มครอง ทุนประกนั 

 

ระยะเวลาเอา

ประกนั 

กรมธรรมป์ระกนัภยัความรบั

ผดิตามกฎหมายอนัเกดิจาก        

การประกอบกจิการควบคุม

ประเภทที ่3 

บรษิทั เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทัฯ บุคคลภายนอก

ตามเงือ่นไขที่

ระบุไวใ้น

กรมธรรม ์

- การเสยีชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย 

หรือทุพพลภาพถาวรสิ้น เชิง  หรือความ

เจบ็ป่วย ของผูไ้ดร้บัความเสยีหาย 

- ความเสยีหายต่อทรพัย์สนิของผู้ได้รบัความ

เสยีหาย 

ทัง้นี้ การเสยีชวีติ ความบาดเจบ็ต่อรา่งกาย ทุพพล

ภาพสิ้นเชิง ความเจ็บป่วยหรือความเสยีหายต่อ

ทรพัยส์นิของผูไ้ดร้บัความเสยีหาย เป็นผลมาจาก

อัคคีภัย หรือการระเบิดจากการประกอบกิจการ

ควบคุมน้ํามนั เฉพาะบรเิวณตามแนวเขตที่ได้รบั

อนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่3 

- เสยีชวีติ หรอืทุพพลภาพ

ถาวรสิน้เชงิ ชดใช ้

200,000 บาทต่อคน คา่

รกัษาพยาบาลทีไ่ดช้ดใช้

ตามความเสยีหายที่

แทจ้รงิไมเ่กนิ 200,000 

บาทต่อคน (ทัง้นี้ ในกรณี้ 

รวมกนัไมเ่กนิ 200,000 

บาทต่อคน) 

- ความเสยีหายต่อ

ทรพัยส์นิของผูไ้ดร้บั

ความเสยีหาย 

โดยทีค่วามสญูเสยีหรอื

เสยีหายขา้งตน้รวมกนัไม่

เกนิ 1,500,000.00 บาทต่อ

ครัง้ 

30 ก.ย. 2563 – 

30 ก.ย. 2564 

กรมธรรมป์ระกนัภยัความรบั

ผดิตามกฎหมายตอ่

บุคคลภายนอก 

บรษิทั เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และ

บรษิทัประกนัภยัรว่มอกี 3 ราย 

บรษิทัฯ บุคคลภายนอก

ตามเงือ่นไขที่

ระบุไวใ้น

กรมธรรม ์

- ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ 

เจบ็ป่วย หรอือนามยัของบุคคลภายนอก 

- ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

- คา่ใชจ่้ายในการต่อสูค้ด ี

ทัง้นี้ ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายขา้งต้น เป็น

ความสูญเสยีหรอืเสยีหายทีบ่รษิทัฯ จะต้องรบัผดิ

ตามกฎหมายอนัเนื่องมากจากการประกอบธุรกจิ 

และเกดิขึน้ภายในหรอืมสีาเหตุจากการใชส้ถานที่

ประกอบการที่เอาประกนัภยั หรอือนัเนื่องมาจาก

บรษิทัฯ หรอืลูกจา้งของบรษิทัฯ ซึ่งทํางานประจํา 

ณ สถานที่ประกอบการที่เอาประกนัภยัในขณะที่

10 ลา้นบาท (ต่อเหตุการณ์

แต่ละครัง้ และตลอด

ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

(ทุนประกนัรวมกบัโรงงาน

สงขลา)) 

30 ก.ย. 2563 – 

30 ก.ย. 2564 
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สถานท่ี ประเภทกรมธรรม ์ บริษทัประกนั ผู้เอา

ประกนั 

ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

ทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั/ข้อตกลงคุ้มครอง ทุนประกนั 

 

ระยะเวลาเอา

ประกนั 

ออกไปปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

ภายนอกสถานทีป่ระกอบการทีเ่อาประกนัภยั 
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สถานท่ี ประเภทกรมธรรม ์ บริษทัประกนั ผู้เอา

ประกนั 

ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

ทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั/ข้อตกลงคุ้มครอง ทุนประกนั 

 

ระยะเวลาเอา

ประกนั 

2. โรงงาน

สงขลาและ/

หรอืสถานที่

อื่นๆตามที่

ระบุใน

กรมธรรม์

ประกนัภยั 

กรมธรรม์ประกันภัยความ

เสีย่งภยัสําหรบัทรพัย์สนิ และ

การประกนัภยัการหยุดชะงกั

ของธุรกิจ (จากภัยที่ได้ร ับ

ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ภ า ย ใ ต้

กรมธรรม์ประกันภัยความ

เสีย่งภยัสาํหรบัทรพัยส์นิ) 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และ

บรษิทัประกนัภยัรว่มอกี 6 ราย 

บรษิทัฯ บรษิทัฯ - สิง่ปลูกสรา้งตวัอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวม

ส่วนปรบัปรุงต่อเตมิอาคาร และส่วนควบของ

ตัวอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนควบ

ต่างๆ ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า 

รวมถงึทรพัยส์นิอื่นๆ 

- ทรัพย์สินทัง้หมดในอาคารรวมถึง (แต่ไม่

จํากดั) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตัง้ตรงึ

ตรา เครื่องใช้สํานักงาน เครื่องคอมพวิเตอร์ 

อุปกรณ์สํานักงาน อุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าทุก

ชนิด และทรพัยส์นิอื่นๆ 

- เครื่องจกัรทุกชนิด อุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้

ทุกชนิด อุปกรณ์ส่วนควบ แม่พิมพ์ หม้อ

กําเนิดไอน้ํา รวมถงึอุปกรณ์เครือ่งจกัรอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

- สต๊อกสินค้า รวมถึงวัตถุดิบ สินค้าระหว่าง

ผลิต สินค้าสําเร็จรูป (ไม่ว่าในหรือนอก

อาคาร) ภาชนะบรรจุภัณฑ์ รวมถึงสินค้า

ภายใต้การดูแลรักษา หรือภายใต้ความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

858.6 ลา้นบาท 30 ก.ย. 2563 – 

30 ก.ย. 2564 

กรมธรรมป์ระกนัภยัหมอ้

กําเนิดไอน้ําและถงัอดัความ

ดนั 

บรษิทั เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และ

บรษิทัประกนัภยัรว่มอกี 3 ราย 

บรษิทัฯ บรษิทัฯ - หมอ้กําเนิดไอน้ําและถงัอดัความดนัจํานวน 2 

ชิน้ 

9.9 ลา้นบาท 30 ก.ย. 2563 – 

30 ก.ย. 2564 

กรมธรรมป์ระกนัภยัความรบั

ผดิตามกฎหมายตอ่

บุคคลภายนอก 

บรษิทั เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และ

บรษิทัประกนัภยัรว่มอกี 3 ราย 

บรษิทัฯ บุคคลภายนอก

ตามเงือ่นไขที่

ระบุไวใ้น

กรมธรรม ์

- ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ 

เจบ็ป่วย หรอือนามยัของบุคคลภายนอก 

- ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

- คา่ใชจ่้ายในการต่อสูค้ด ี

- ทัง้นี้ ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายข้างต้น 

เป็นความสญูเสยีหรอืเสยีหายทีบ่รษิทัฯ จะตอ้ง

รับผิดตามกฎหมายอันเนื่ องมากจากการ

10 ลา้นบาท (ต่อเหตุการณ์

แต่ละครัง้ และตลอด

ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

(ทุนประกนัรวมกบัโรงงาน

สมุทรสาคร)) 

30 ก.ย. 2563 – 

30 ก.ย. 2564 
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สถานท่ี ประเภทกรมธรรม ์ บริษทัประกนั ผู้เอา

ประกนั 

ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

ทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั/ข้อตกลงคุ้มครอง ทุนประกนั 

 

ระยะเวลาเอา

ประกนั 

ประกอบธุรกจิ และเกดิขึน้ภายในหรอืมสีาเหตุ

จากการใชส้ถานทีป่ระกอบการทีเ่อาประกนัภยั 

หรืออันเนื่องมาจากบริษัทฯ หรือลูกจ้างของ

บริษัทฯ  ซึ่ งทํ า ง านประจํ า  ณ  สถานที่

ประกอบการที่เอาประกนัภยัในขณะที่ออกไป

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ภายนอกสถานทีป่ระกอบการทีเ่อาประกนัภยั 

- กรมธรรมป์ระกนัภยัสนิคา้ที่

ขนสง่ภายในประเทศ 

บรษิทั เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทัฯ         

และ/หรอื         

บรษิทัใน

เครอืของ 

TU 

บรษิทัฯ         

และ/หรอื         

บรษิทัในเครอื

ของ TU 

- อาหารทะเลและสนิค้าอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของธุรกิจของผู้เอาประกันภัยซึ่งถูกขนส่ง

ภายในประเทศ 

24,689.4 ลา้นบาท (ทุน

ประกนัรวมกบั TU และ

บรษิทัอื่นๆในเครอืของ TU 

5 บรษิทั) 

31 ธ.ค. 2563 – 

31 ธ.ค. 2564 

- กรมธรรมป์ระกนัภยัสนิคา้ที่

สง่ออก 

บรษิทั เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทัฯ         

และ/หรอื         

บรษิทัใน

เครอืของ 

TU 

บรษิทัฯ         

และ/หรอื         

บรษิทัในเครอื

ของ TU 

- อาหารทะเลและสนิค้าอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของธุรกิจของผู้เอาประกันภัยซึ่งถูกขนส่ง

ภายในประเทศ 

100 ลา้นบาท (ต่อ

เหตุการณ์แต่ละครัง้ และ

ตลอดระยะเวลาเอา

ประกนัภยั) 

31 ธ.ค. 2563 – 

31 ธ.ค. 2564 
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5.6 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนตามวธิรีาคาทุน เท่ากบั 319.7 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.7 ของสนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ รายละเอยีดดงันี้  

บริษทั 
สดัส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

ทุนชาํระแล้ว  เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  

(ล้านบาท) 

บรษิทั พที ีไทยยเูนี่ยน คารสิมา่ เลสทาร ี

จาํกดั (TUKL) 

65.0 129,948 ลา้นรเูปีย1 302.1 

บรษิทั เอเอม็จ-ีไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั 

(AMG-TFM) 

51.0 86.7 ลา้นรปีูปากสีถาน2 17.52 

หมายเหตุ: 1 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 TUKL มทีุนทีอ่อกและชาํระแลว้เท่ากบั 199,920 ลา้นรเูปีย (หรอืคดิเป็นประมาณ 458 ลา้นบาท) โดย

มจีาํนวนหุน้เท่ากบั 19,992,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหุน้ 10,000 รเูปียต่อหุน้ 

 2 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 AMG-TFM มทีุนทีอ่อกและชาํระแลว้เท่ากบั 170.0 ลา้นรปีูปากสีถาน (หรอืคดิเป็นประมาณ 34.3 ลา้น

บาท) โดยมจีาํนวนหุน้เท่ากบั 867,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหุน้ 100.00 รปีูปากสีถานต่อหุน้ นอกจากน้ี ในเดอืนสงิหาคม 2564 ผู้

ถอืหุน้ของ AMG-TFM ไดเ้พิม่ทุนใน AMG-TFM เพิม่เตมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ เป็นจาํนวนรวม 130.0 ลา้นรปีูปากสีถาน (หรอืคดิ

เป็นประมาณ 26.4 ลา้นบาท) (โดยเป็นมลูคา่เงนิลงทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 66.3 ลา้นรปีูปากสีถาน หรอืประมาณ 13.4 ลา้นบาท) 

สง่ผลให ้ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2564 AMG-TFM มทีุนชาํระแลว้เท่ากบั 300.0 ลา้นรปีูปากสีถาน (หรอืคดิเป็นประมาณ 60.7 ลา้น

บาท)  

 

5.7 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

บรษิทัฯ ถอืนโยบายการลงทุนในกจิการทีม่ผีูบ้รหิารของกจิการดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้ดว้ย เพื่อก่อใหเ้กดิความมัน่ใจ

ว่า ทมีบรหิารจะสามารถดูแลและบรหิารงานใหก้จิการมผีลการดําเนินงานทีด่ ีในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ จะดูแลตดิตามการ

ดําเนินงานอย่างใกล้ชดิ ทัง้ในส่วนที่เกี่ยวกบัแผนงานประจําปี การขยายงาน และการลงทุนเพิม่ให้เป็นไปตามนโยบาย

เดยีวกนั อกีทัง้ยงัมกีารจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบ (Audit Unit) เพือ่เขา้ตรวจสอบบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ใหม้กีารดาํเนนิงาน

ตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิัทอย่างมปีระสทิธิภาพ มคีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบการปฏิบตัิงานได้ทุก

ขัน้ตอน 

โดยกําหนดให้การลงทุนโดยบรษิัทฯ ต้องเป็นการลงทุนธุรกิจที่สนับสนุนและ/หรอืเกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลกัของ

บรษิทัฯ ซึ่งมศีกัยภาพการเจรญิเตบิโต และสามารถสรา้งรายไดแ้ละผลกําไรใหก้บับรษิทัฯ โดยในกรณีการลงทุนในบรษิทั

ย่อยหรอืกจิการทีบ่รษิทัฯ มอีํานาจควบคุม จะเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ และอาจมกีารส่งตวัแทนจากบรษิทัฯ เขา้ไป

เป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิาร เพื่อร่วมในการบรหิารงานกจิการดงักล่าว ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ 

ในกจิการดงักล่าว ซึง่การลงทุนทุกครัง้จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาและอนุมตัจิากผูม้อีาํนาจอนุมตัติามอาํนาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ 

(Delegation of Authority) ทัง้นี้ ผู้มอีํานาจอนุมตัิของบรษิัทฯ อาจกําหนดให้มกีารแต่งตัง้คณะทํางานเพื่อทําหน้าที่ศกึษา

ความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility) และความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสม และ

ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นสําคญั และจะต้องเป็นไปตามขอ้กําหนดของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5.8 นโยบายการลงทุน  

เพื่อให้การปฏิบตัิงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลงทุนในโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโครงการทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ การลงทุนโดยตรง (Direct Investment) การเขา้ลงทุนและถอืหุน้ในกจิการอื่นหรอืการเขา้ร่วมทุนใน

ลกัษณะกจิการร่วมคา้ (Joint Venture) กบัพนัธมติร  มกีารควบคุมภายในทีด่ ีมกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมคุม้ค่ากบั

การลงทุน รวมถึงมกีารปฏิบตัิที่สอดคล้องกบักฎหมายและระเบียบของหน่วยงานกํากบัดูแลที่เกี่ยวข้อง มคีวามโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได ้ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดม้มีตกิาํหนดนโยบายการลงทุน ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1) บรษิทัฯ เน้นนโยบายการลงทุนในกจิการทีม่ผีูบ้รหิารของกจิการดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้ดว้ย เพื่อก่อใหเ้กดิความมัน่ใจ

ว่า ทมีบรหิารจะสามารถดูแลและบรหิารงานให้กิจการมผีลการดําเนินงานที่ด ีในขณะเดยีวกนั บรษิัทฯ จะดูแล

ตดิตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชดิ ทัง้ในส่วนที่เกี่ยวกบัแผนงานประจําปี การขยายงาน และการลงทุนเพิม่ให้

เป็นไปตามนโยบายเดยีวกนั อกีทัง้ยงัมกีารจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบ (Audit Unit) เพื่อเขา้ตรวจสอบบรษิทัฯ และ

บรษิัทย่อย ให้มกีารดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิัทอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบการปฏบิตังิานไดทุ้กขัน้ตอน 

2) บรษิทัฯ เน้นการลงทุนในธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ซึ่งไดแ้ก่ธุรกจิผลติและจําหน่ายอาหารสตัว์เพื่อการพาณิชย์และ

ลงทุนธุรกจิทีส่นับสนุนและ/หรอืเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะพจิารณาศกัยภาพการเตบิโต

และความเสี่ยงของธุรกิจที่จะเข้าลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายไม่ทําธุรกิจที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

3) ในกรณีการลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืกจิการทีบ่รษิทัฯ มอีํานาจควบคุม จะเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ และอาจมี

การส่งตวัแทนจากบรษิทัฯ เขา้ไปเป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิาร เพื่อร่วมในการบรหิารงานกจิการดงักล่าว ทัง้นี้ 

ใหเ้ป็นไปตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในกจิการดงักล่าว 

4) กําหนดใหใ้นการลงทุนทุกครัง้ตอ้งไดร้บัการพจิารณาและอนุมตัจิากผูม้อีํานาจอนุมตัติามอํานาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ 

(Delegation of Authority) ทัง้นี้ ผูม้อีํานาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ อาจกําหนดใหม้กีารแต่งตัง้คณะทํางานเพื่อทําหน้าที่

ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility) และความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงความจําเป็น 

เหมาะสม และประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั 

5) กาํหนดใหฝ่้ายบรหิารหรอืคณะทาํงานซึง่เป็นผูนํ้าเสนอการลงทุน ตอ้งวเิคราะห ์

5.1 งบประมาณ และ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนรวมถึงแหล่งเงินทุน และโครงสร้างการถือหุ้นในกิจการที ่

บรษิทัฯ จะเขา้ลงทุน 

5.2 การเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ (Business Synergy) กับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นไปได้ของการลงทุน 

(Feasibility) ผลตอบแทนในการลงทุนทีค่าดว่าจะไดร้บั (Expected Return) ความเสีย่งและแนวทางในการ

บรหิารหรอืลดความเสีย่ง รวมถงึประเดน็ทางดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.3 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุน 

6) กําหนดใหแ้ผนการลงทุนมกีารพจิารณาการทาํ Due Diligence ในประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ (Ultimate 

Shareholder) ขอ้มลูทางดา้นเทคนิค บญัชกีารเงนิ รวมถงึประเดน็ทางดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 
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7) ทัง้นี้ โครงการเพื่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมหรอืโครงการเพื่อการกุศลหรอืโครงการอื่นทีม่คีวามสําคญัต่อชื่อเสยีง

ของบริษัทฯ คณะทํางานสามารถส่งรายละเอียดโครงการมาให้ผู้มีอํานาจอนุมตัิการลงทุนตามอํานาจอนุมตัิ 

(Delegation of Authority) ของบรษิทัฯ พจิารณาเป็นกรณีๆ ไป  

8) กําหนดให้การลงทุนต้องปฏบิตัติามขอ้กําหนดของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีม่นีัยสาํคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้า หรอื

จาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ รวมถงึเรือ่งหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีม่นียัสาํคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

9) กําหนดใหม้กีารตดิตามความคบืหน้าและผลการดําเนินงานของโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัไิปแล้ว โดยใหร้ายงานต่อ

คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น คณะกรรมการงบประมาณ และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการ

บรษิทั ในทุก ๆ สิน้ไตรมาส 
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 6. โครงการในอนาคต 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งและบรรลุถงึเป้าหมายของบรษิทัฯ ทีมุ่ง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูนํ้าในการดาํเนินธุรกจิผลติอาหารสตัวน้ํ์า ทีจ่ะ

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ดว้ยผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นเลศิ บรษิทัฯ มวีตัถุประสงคใ์นการนําเงนิส่วนหนึ่งทีไ่ดจ้าก

การเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนในครัง้นี้ (ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง) ไปใชส้ําหรบั (1) การลงทุนสําหรบัโครงการขยายธุรกจิในต่างประเทศ (2) ชําระคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 

และ (3) เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงานของบรษิทัฯ   โดยบรษิทัฯ มแีผนการลงทุนในอนาคต โดยเป็นโครงการทีจ่ะ

เริม่ดาํเนินการและ/หรอืเขา้ลงทุน ในปี 2564 – 2566 ดงันี้  

6.1  การขยายธรุกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าในประเทศอินโดนีเซีย   

บรษิัทฯ มแีผนในการขยายธุรกิจผลติและจําหน่ายอาหารสตัว์น้ําในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากผู้บรหิารของ 

บรษิทัฯ เลง็เหน็ว่า อุตสาหกรรมการผลติและจําหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าในประเทศอนิโดนีเซยีมศีกัยภาพและมแีนวโน้มในการ

เตบิโตในอนาคต โดยในการขยายธุรกจิในประเทศอนิโดนีเซยี บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทําความร่วมมอืทางการคา้กบัพนัธมติรทาง

ธุรกจิ (Strategic Partner) 2 กลุ่ม คอื (1) กลุ่ม PT MSK ซึ่งเป็นผูป้ระกอบธุรกจิแปรรูปอาหารแช่แขง็รายใหญ่ในประเทศ

อนิโดนีเซยี รวมถงึมกีารดาํเนินธุรกจิฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ โดยมผีลผลติกุง้ประมาณ 6,500 ตนัต่อปี และ (2) กลุ่ม AVANTI ซึง่

เป็นผูผ้ลติและจําหน่ายอาหารสตัวน้ํ์าในประเทศอนิเดยี เพื่อลงทุนและจดัตัง้ TUKL ขึน้เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจําหน่าย

อาหารสตัวน้ํ์าในประเทศอนิโดนีเซยีดงักล่าว โดยบรษิทัฯ PT MSK และกลุ่ม AVANTI (ถอืหุน้ผา่น AVANTI และ Srinivasa) 

มสีดัส่วนการถือหุ้นใน TUKL เท่ากบัรอ้ยละ 65.0 ร้อยละ 25.0 และร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบยีนชําระแล้วของ TUKL 

ตามลาํดบั สง่ผลให ้TUKL ถอืเป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ ในเดอืนพฤษภาคม 2561 บรษิทัฯ ได้มกีารเขา้ทําสญัญาผูถ้อืหุ้น (Shareholder Agreement) กบั PT MSK 

และกลุ่ม AVANTI เพื่อตกลงสทิธ ิอํานาจ และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่าย (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่

2.2.8 ขอ้มลูสาํคญัอืน่)  

โดยในช่วงแรกของการดําเนินธุรกิจ TUKL จะมุ่งเน้นในการผลติและจําหน่ายอาหารกุ้งเป็นหลกั ซึ่งรวมถึงการ

จาํหน่ายใหแ้ก่กลุ่ม PT MSK ทัง้นี้ TUKL จะตอ้งใชเ้งนิลงทุนในชว่งแรกสาํหรบัการผลติและจาํหน่ายอาหารกุง้ กาํลงัการผลติ

ประมาณ 36,000 ตนั รวมประมาณ 299,920 ลา้นรเูปีย (หรอืประมาณ 664.3 ลา้นบาท คาํนวณอตัราแลกเปลีย่นเมือ่วนัที ่30 

มถุินายน 2564 คอื 1,000 รเูปีย เท่ากบั 2.2148 บาท0

1) โดยมรีายละเอยีดเงนิลงทุนดงันี้ 

 

 

  

 

 

1 ทีม่า: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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รายการเงินลงทุน 

TUKL 
ส่วนได้เสียของบริษทัฯ  

(ร้อยละ 65.0) 

ล้านบาท 
ล้านรเูปีย

อินโดนีเซีย 
ล้านบาท 

ล้านรเูปีย

อินโดนีเซีย 

1.  เงนิลงทนุในทีด่นิและก่อสรา้งอาคารโรงงาน 485.8 219,362 315.8 142,585 

2.  เงนิลงทุนในเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 130.2 58,771 84.6 38,201 

3.  เงนิทุนหมนุเวยีน 48.3 21,787 31.4 14,162 

รวม 664.3 299,920 431.8 194,948 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้รายอื่นของ TUKL ยงัเลง็เหน็ถงึโอกาสทางธุรกจิในขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิการผลติ

และจําหน่ายอาหารปลาในประเทศอนิโดนีเซยี และมแีผนทีจ่ะขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิผลติและจําหน่ายอาหารปลาภายในปี 

2566 โดย TUKL มแีผนทีจ่ะลงทุนในสายการผลติอาหารสตัว์น้ําเพิม่เตมิอกี 2 สายการผลติ ซึ่งจะเป็นผลใหก้ําลงัการผลติ

เพิม่ขึน้ 36,000 ตนัต่อปี โดยจะตอ้งใชเ้งนิลงทุนประมาณไมเ่กนิ 250 ลา้นบาท 

โดยในปี 2561 – 2563 บรษิทัฯ และพนัธมติรอกี 2 ราย ไดม้กีารจ่ายชําระเงนิค่าหุน้สามญัใน TUKL ตามสดัส่วน

การถอืหุน้จาํนวน 4 ครัง้ เพือ่ลงทุนในทีด่นิ อาคารโรงงาน และเครือ่งจกัรในการผลติของ TUKL และใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน

ในช่วงเริม่แรกของ TUKL เป็นจํานวนรวม 199,920 ล้านรูเปีย ส่งผลให ้ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 TUKL มทุีนชําระแล้ว

เท่ากบั 199,920 ล้านรูเปีย (หรอืคดิเป็นจํานวน 458.2 ล้านบาท 1

2) (โดยเป็นมูลค่าเงนิลงทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 129,948 

ล้านรูเปีย หรอืคดิเป็นจํานวน 302.1 ล้านบาท) ทัง้นี้ ในไตรมาส 2 ปี 2564 TUKL มกีารจดัหาเงนิทุนสําหรบัการลงทุน

เพิม่เตมิจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ จาํนวน 45,000 ลา้นรเูปีย (หรอืประมาณ 99.5 ลา้นบาท)2

3 (โปรดพจิารณา

รายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.8 ขอ้มลูสาํคญัอืน่) 

ปัจจุบนั TUKL ไดม้กีารจดัซื้อทีด่นิซึง่จะใชเ้ป็นทีต่ัง้ของโรงงานแลว้และอยู่ระหว่างการก่อสรา้งอาคารและไดม้กีาร

ดําเนินการทยอยนําเขา้เครื่องจกัร ซึ่งคาดว่าจะสามารถตดิตัง้เครื่องจกัรและเริม่ดําเนินการทดสอบระบบ (Test Run) ได้

ภายในเดอืนตุลาคม 2564  และสามารถเริม่การผลติและจาํหน่ายอาหารกุง้ไดภ้ายในปี 2564 โดยในระหว่างการก่อสรา้งและ

ตดิตัง้เครื่องจกัร TUKL บรษิทัฯ ไดม้กีารทดลองตลาดโดยการนําเขา้อาหารกุง้ทีผ่ลติโดยโรงงานของบรษิทัฯ ในประเทศไทย

เพือ่ไปทดสอบผลการเลีย้งกุง้ในประเทศอนิโดนีเซยีเป็นการล่วงหน้าตัง้แต่ในเดอืนมนีาคม 2564  

 

 

 

2  คาํนวณจากผลรวมของเงนิลงทุนในสกุลเงนิบาท 
3  อตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ (ทีม่า: งบการเงนิของบรษิทัฯ) 
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 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ ไมม่คีดคีวาม คดอีนุญาโตตุลาการ หรอืกระบวนพจิารณาคดอีื่นใดทีม่นียัสาํคญั

และเกีย่วขอ้งโดยตรงกบับรษิทัฯ ซึง่เชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรงต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ทีม่จีาํนวนสงูกว่า

รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ หรอืสง่ผลกระทบต่อสถานะทางการเงนิ ผลการดาํเนินการ การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อยา่ง

มนียัสาํคญั และแนวโน้มการดาํเนินการในอนาคตของบรษิทัฯ 
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8. ข้อมลูสาํคญัอ่ืน 

8.1 ข้อมลูทัว่ไป 

8.1.1 บริษทัฯ  

ชือ่บรษิทัภาษาไทย : บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 

ชือ่บรษิทัภาษาองักฤษ : Thai Union Feedmill Public Company Limited 

ประเภทธุรกจิ : ผูผ้ลติและจาํหน่ายผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์ 

ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที ่89/1 หมูท่ี ่2 ถนนพระราม 2 ตาํบลกาหลง อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

ทีต่ัง้สาํนกังานสาขา : (1) เลขที ่103/1 หมูท่ี ่2 ตาํบลปากแตระ อาํเภอระโนด จงัหวดั

สงขลา 

(2) เลขที ่28/1 หมทูี ่9 ตาํบลยกกระบตัร อาํเภอบา้นแพว้ 

จงัหวดัสมทุรสาคร 

(3) เลขที ่113 หมทูี ่2 ตาํบลกาหลง อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร 

(4) เลขที ่2/2 หมทูี ่5 ตาํบลบางสกั อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 

ท่ีตัง้โรงงาน   

โรงงานมหาชยั : เลขที ่89/1 หมูท่ี ่2 ถนนพระราม 2 ตาํบลกาหลง อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

โรงงานระโนด : เลขที ่103/1 หมูท่ี ่2 ถนนสงขลา-ระโนด ตาํบลปากแตระ อาํเภอ 

ระโนด จงัหวดัสงขลา 90140 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107562000220 

โทรศพัท ์ : 034-417-222 

โทรสาร : 034-417-255 

เวบ็ไซต/์โฮมเพจบรษิทั : www.thaiunionfeedmill.com 

ทุนจดทะเบยีน ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 : 1,000.0 ลา้นบาท 

ทุนชาํระแลว้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 : 820.0 ลา้นบาท 
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8.1.2 บริษทัย่อย  

8.1.2.1  บริษทั พีที ไทยยเูน่ียน คาริสมา เลสทารี จาํกดั (TUKL)  

ชือ่บรษิทัภาษาไทย : บรษิทั พที ีไทยยเูนี่ยน คารสิมา เลสทาร ีจาํกดั 

ชือ่บรษิทัภาษาองักฤษ : PT Thaiunion Kharisma Lestari 

ประเภทธุรกจิ : ผูผ้ลติและจาํหน่ายผลติภณัฑอ์าหารกุง้และอาหารปลาใน

ประเทศอนิโดนีเซยี   

ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่และโรงงาน : Jl. Raya Gresik Lamongan KM. 39, RT/RW 005/001, 

Kelurahan Pandanpancur, Kecamatan Deket, Kabupaten 

Lamongan, Jawa Timur. 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 8120116242206 

โทรศพัท ์ : +62 (0) 31-7491000 

ทุนจดทะเบยีน ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 : 199,920 ลา้นรเูปีย (หรอืคดิเป็นประมาณ 458 ลา้นบาท0

1)  

ทุนชาํระแลว้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 : 199,920 ลา้นรเูปีย (หรอืคดิเป็นประมาณ 458 ลา้นบาท1)  

 

8.1.2.2  AMG-Thaiunion Feedmill (Private) Limited (AMG-TFM)  

ชือ่บรษิทัภาษาไทย : บรษิทั เอเอม็จ ีไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั 

ชือ่บรษิทัภาษาองักฤษ : AMG-Thaiunion Feedmill (Private) Limited 

ประเภทธุรกจิ : ผูผ้ลติอาหารสตัว ์การทาํฟารม์และเพาะพนัธุก์ุง้และปลา การ

แปรรปูอาหารทะเลในประเทศปากสีถาน 

ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่และโรงงาน : 54-B, Sukh Chayn Gardens, Near Bahria Town, Lahore, 

Iqbal Town, Lahore, Pubjab  

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0172082 

โทรศพัท ์ : +92 (0) 34-58460707 

ทุนจดทะเบยีน ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2564 : 340 ลา้นรปีูปากสีถาน (หรอืคดิเป็นประมาณ 69.9 ลา้นบาท1)  

ทุนชาํระแลว้ ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2564 : 300.0 ลา้นรปีูปากสีถาน (หรอืคดิเป็นประมาณ 60.7 ลา้นบาท1)  

  

 
1 คาํนวณจากผลรวมของมลูคา่ทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ในสกุลเงนิบาท  
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8.1.3 บคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที ่93  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 

10400 

โทรศพัท ์ : 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991 

ผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัช ี : บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที ่179/74-80 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 15  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์ : 02-844-1000 

โทรสาร : 02-286-0500 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

ทีป่รกึษากฎหมาย : บรษิทั อลัเลน แอนด ์โอเวอรี ่(ประเทศไทย) จาํกดั 

ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที ่130 - 132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 23 ถนนวทิย ุ 

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์ : 02-263-7600 

โทรสาร : 02-263-7617 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ทีป่รกึษาทางการเงนิ : บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 29 ถนนสลีม แขวงสลีม 

เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์ : 02-231-3777 และ 02-618-1000 

โทรสาร : 02-618-1469 
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8.2 รายละเอียดของสญัญาท่ีสาํคญั  

8.2.1 สัญญาความร่วมมือทางเทคนิคและการอนุญาตให้ใช้ช่ือทางการค้า (Technical Collaboration and 

Tradename Licensing Agreement)  

คู่สญัญา  บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

 Avanti Feeds Limited (“AVANTI”) (ซึง่เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบั

บรษิทัฯ) 

วนัท่ีลงนามในสญัญา  19 กนัยายน 2561 

ระยะเวลาท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช้  25 กนัยายน 2561 – 24 กนัยายน 2566 (5 ปี ตัง้แต่วนัที่ลงนามในสญัญา 

และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าวแล้ว คู่สญัญาอาจตกลงต่ออายุสญัญา

ออกไปตามระยะเวลาและเงือ่นไขของสญัญาทีคู่ส่ญัญาตกลง ทัง้นี้ การต่ออายุ

ของสัญญาอยู่ภายใต้การอนุญาตของ Reserve Bank of India และ/หรือ 

รฐับาลของประเทศอนิเดยีและประเทศไทย) (สญัญาฉบบัแรกเริม่เมื่อวนัที ่11 

มกราคม 2546 และไดม้กีารต่ออายขุองสญัญาเรือ่ยมา)  

ค่าตอบแทนตามสญัญา  AVANTI ตกลงจะจ่ายค่าใหบ้รกิารทางเทคนิค ค่าบรกิารอื่นๆ และค่าลขิสทิธิ ์

ในชื่อทางการคา้ “PROFEED” สาํหรบัอาหารกุง้กุลาดาํและชื่อทางการคา้ของ

กุง้ Vannamei (กุง้ขาว) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

• การขายสนิคา้ภายใต้เครื่องหมายการคา้ของบรษิทัฯ ในประเทศอนิเดยี: 

ตามปรมิาณการขายสนิคา้ 

• การส่งออกสนิคา้ภายใต้เครื่องหมายการคา้ของบรษิทัฯ: ตามมูลค่าการ

สง่ออก (FOB) 

 ในกรณีทีพ่นักงานของบรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตังิานดา้นบรกิารทีใ่หแ้ก่ AVANTI 

AVANTI ตกลงจะจ่ายค่าใหค้าํปรกึษาดา้นเทคนิคแก่บรษิทัฯ เป็นรายวนั ตาม

อตัราทีก่าํหนดไวใ้นสญัญา  

 นอกจากนี้ AVANTI จะต้องรบัผดิชอบในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการเดนิทางและ

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทางของพนักงานของบรษิทัฯ ทัง้หมด 

สิทธิและหน้าท่ีท่ีสาํคญัของ

คู่สญัญา 

 บรษิทัฯ มหีน้าที่ในการให้คําแนะนําต่างๆ เกี่ยวกบัสูตรอาหารสตัว์ วตัถุดบิ

สาํหรบัใชใ้นการผลติอาหารสตัว ์การพฒันาระบบควบคุมคุณภาพการผลติให้

ดียิ่งขึ้น การอบรมพนักงานเกี่ยวกับการผลิตอาหารสตัว์ และบริการอื่นๆ 

ตามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญา  

 บรษิทัฯ อนุญาตให ้AVANTI ใชช้ื่อทางการคา้ “PROFEED” สาํหรบัอาหารกุง้

กุลาดําและชื่อทางการค้าของกุ้ง Vannamei (กุ้งขาว) ในประเทศอินเดียแต่

เพยีงผูเ้ดยีว 

 AVANTI ต้องรักษาชื่อทางการค้า “PROFEED” และชื่อทางการค้าของกุ้ง 

Vannamei (กุ้งขาว) ให้ดอียู่เสมอ และ (ก) ต้องพยายามสร้าง ส่งเสรมิ และ

รกัษาคุณค่าของชื่อทางการค้าดงักล่าวในประเทศอินเดยีและ (ข) ประกอบ
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ธุรกจิเกีย่วกบัชือ่ทางการคา้โดยเป็นไปตามมาตรฐานของบรษิทัฯ 

 AVANTI มหีน้าที่แจ้งให้บรษิทัฯ ทราบถงึเหตุการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวกบัความไม่

สมบูรณ์หรือการละเมิดในเทคโนโลยี การให้บริการ และชื่อทางการค้า 

“PROFEED” และชือ่ทางการคา้ของกุง้ Vannamei (กุง้ขาว)  

 หา้มมใิหบ้รษิทัฯ ใหค้วามรูด้า้นเทคโนโลยแีก่บุคคลอื่นในประเทศอนิเดยีไม่ว่า

ทางตรงหรอืทางอ้อมเว้นแต่จะได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

AVANTI  

 หา้มมใิหบ้รษิทัฯ ขายหรอืส่งออกอาหารสตัว์เขา้ไปยงัประเทศอนิเดยี เวน้แต่

ไดร้บัการรอ้งขอจาก AVANTI 

 หา้มมใิห ้AVANTI ขายหรอืนําเขา้อาหารสตัวน้ํ์ามายงัประเทศไทย 

การบอกเลิกสญัญา 

 

 หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาติดต่อกันตามระยะเวลาที่

กําหนดไว้ในสญัญา คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมสีทิธบิอกเลกิสญัญา โดยการ

แจ้งคู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าตามระยะเวลาที่

กาํหนดไวใ้นสญัญา 
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8.2.2 สญัญาให้บริการเพื่อสนับสนุนการดาํเนินธรุกิจของบริษทัฯ (TU) 

คู่สญัญา  ผูใ้ห้บริการ (Service Provider) คอื บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

(“TU” หรอื “ผูใ้ห้บริการ”) (ซึง่เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ) 

 ผูร้บับริการ (Service Recipient) ซึง่เป็นบรษิทัในกลุ่ม TU ไดแ้ก่  

1) บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

2) บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั  

3) บรษิทั สงขลาแคนนิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

4) บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ซฟู้ีด จาํกดั 

5) บรษิทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน)  

(รวมกนัเรยีกวา่ “ผูร้บับริการ”)  

วตัถปุระสงคข์องสญัญา 

 

 เพือ่ประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิและเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร

ตน้ทุนใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่ม TU 

วนัท่ีเข้าทาํสญัญา  1 กนัยายน 2559 

ระยะเวลาของสญัญามีผลบงัคบั

ใช้ 

 ตัง้แต่วนัที่สญัญามีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2560 และเมื่อครบ

กําหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ใหส้ญัญานี้มผีลใชบ้งัคบัต่อไปอกีคราวละ 1 ปี 

(ต่ออายุสญัญาอัตโนมัติปีต่อปี) เว้นแต่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิก

สญัญา โดยแจง้ล่วงหน้าเป็นหนังสอืไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนสิน้สุดระยะเวลา

ที่ต่ออายุสญัญาออกไป หรือมีเหตุแห่งการเลิกสญัญาอื่นตามเงื่อนไขของ

สญัญา  

ค่าตอบแทน   อตัราคา่ตอบแทนเท่ากบั คา่ใชจ้่ายทีแ่ทจ้รงิจากการใหบ้รกิาร (Actual Service 

Cost) บวกดว้ยจาํนวนรอ้ยละ 5.0 ของคา่ใชจ้่ายทีแ่ทจ้รงิจากการใหบ้รกิาร 

โดยค่าใช้จ่ายที่แท้จรงิจากการให้บรกิาร (Actual Service Cost) ต้องเป็นไป

ตามราคาตามท้องตลาด (Arm’s Length) ของค่าใช้จ่ายที่แท้จริงจากการ

ใหบ้รกิาร (Actual Service Cost) ดงักล่าว 

สิทธิและหน้าท่ีท่ีสาํคญัของ

คู่สญัญา 

 ผู้ให้บรกิารมหีน้าที่ให้บรกิารเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของผูร้บับรกิาร 

ตามที่ได้รบัการร้องขอจากผู้รบับรกิารเป็นคราวๆ ไป ทัง้นี้ บรกิารดงักล่าว 

รวมถงึ แต่ไมจ่าํกดัเพยีง 

1) บรกิารเกี่ยวกับการบรหิารความเสี่ยง การบญัช ีการควบคุมและการ

พฒันาระบบ 

2) บรกิารเกีย่วกบัการสื่อสารระหว่างองคก์ร การสื่อสารเกี่ยวกบัการตลาด 

การสื่อสารผ่านสื่อ การสื่อสารเกี่ยวกบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื  การสื่อสาร

เกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  และการสือ่สารภายในองคก์ร 

3) บรกิารเกีย่วกบัการเงนิและภาษขีองนิตบุิคคล 

4) บรกิารเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล 

5) บรกิารเกีย่วกบัการจดัทาํนโยบายและแนวทางดา้นงานบุคคล 
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6) บรกิารเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม สขุอนามยัและความปลอดภยั 

7) บรกิารเกีย่วกบันวตักรรม 

8) บรกิารเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

9) บรกิารเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

10) บรกิารเกีย่วกบัการพฒันาธุรกจิ 

11) บรกิารเกีย่วกบักฎหมาย 

12) บรกิารเกีย่วกบักลยทุธท์างธุรกจิ 

13) บรกิารเกีย่วกบัการกาํหนดนโยบายและแนวทางดา้นพฒันาอยา่งยัง่ยนื  

 ในการให้บริการ ผู้ให้บริการอาจมอบหมายให้บุคคลภายนอกดําเนินการ

ให้บรกิารแทนผู้ให้บรกิารก็ได้ หรอือาจดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้บริการตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้ร ับอนุญาตจาก

ผูร้บับรกิารก่อน 

การยกเลิกสญัญา  คู่สญัญาสามารถบอกเลกิสญัญาได้ตลอดเวลา โดยบอกล่วงหน้าเป็นหนังสอื

ตามระยะเวลาทีต่กลงกนั 

 คู่สัญญาสามารถบอกเลิกสัญญาเป็นหนังสือโดยมีผลทันทีก็ได้ หากเกิด

เหตุการณ์ดงัต่อไปนี้แก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง 

1. มีการยื่นคําขอล้มละลาย อยู่ในสภาวะการพักชําระหนี้   ชําระบัญชี 

ประนอมหนี้กบัเจ้าหนี้ในกรณีที่สญัญาได้ถูกยกเลกิ หรอืเมื่อทรพัย์สนิ

หลกัของคูส่ญัญาดงักล่าวไดถู้กอายดัเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 1 เดอืน 

2. ล้มละลาย ไม่สามารถชําระหนี้ หรือ ผิดนัดชําระหนี้เมื่อครบกําหนด

ระยะเวลาชาํระหนี้ หรอืไดโ้อนสทิธเิรยีกรอ้งไปใหแ้ก่เจา้หนี้ 

3. คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขอนัเป็นสาระสาํคญั

ของสัญญาได้ ทัง้นี้  โดยคู่สัญญาดังกล่าวได้ร ับหนังสือบอกกล่าวให้

ปฏบิตัติามสญัญาแลว้แต่ไม่สามารถแกไ้ขเยยีวยาไดภ้ายในระยะเวลาอนั

สมควร 

 มกีารเปลีย่นแปลงอํานาจควบคุมคู่สญัญาโดยผูม้อีํานาจควบคุมมใิช่บุคคลใน

กลุ่ม TU 
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8.2.3 สญัญาให้บริการเพื่อสนับสนุนการดาํเนินธรุกิจของบริษทัฯ (TUM) 

คู่สญัญา  ผู้ให้บริการ คือ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด ( “ผู้

ใหบ้รกิาร”) (ซึง่เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ) 

 ผูร้บับรกิาร คอื บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) (“ผูร้บับรกิาร”) 

วนัท่ีเข้าทาํสญัญา  28 พฤษภาคม 2564 

ระยะเวลาของสญัญามีผลบงัคบัใช้  ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ค่าตอบแทน  อตัราค่าตอบแทนเท่ากบัค่าจ้างตามจรงิ โดยคํานวณจากต้นทุนค่าจ้างที่

เกดิขึน้จรงิ บวกดว้ยตน้ทุนคา่จา้งทีเ่กดิขึน้จรงิคณูดว้ยอตัราสว่นเพิม่ 

สิทธิและหน้าท่ีท่ีสาํคญัของคู่สญัญา    ผูใ้หบ้รกิารมหีน้าทีใ่หบ้รกิารดา้นการบรหิารงานเพือ่สนับสนุนการดาํเนิน

ธุรกจิของผูร้บับรกิาร ทัง้นี้ บรกิารดงักล่าว รวมถงึ แต่ไมจ่าํกดัเพยีง 

1)       บรกิารเกีย่วกบังานโลจสิตกิส ์(Logistic/Traffic) 

2)       บรกิารเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

3)       บรกิารเกีย่วกบัชปิป้ิง 

4)       บรกิารเกีย่วกบัการประสานงานกบัหน่วยงานราชการ 

5)       บรกิารเกีย่วกบับตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) และทรพัยส์นิทางปัญญา 
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8.2.4 สญัญาการร่วมค้าในการจดัตัง้บริษทั พีที ไทยยเูน่ียน คาริสมา เลสทารี จาํกดั  

ช่ือบริษทั  PT Thaiunion Kharisma Lestari (“TUKL”) 

ประเทศท่ีจดัตัง้  สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี 

วตัถปุระสงคข์องบริษทัร่วมลงทุน  เพือ่ดาํเนินธุรกจิเกีย่วกบัอาหารสตัว ์อาหารปลาและอาหารกุง้ และธุรกจิอื่นใด

ที่คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) มีมติอนุมตัิและได้รบัความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมาธกิารบรษิทั (Board of Commissioners) ของ TUKL 

วนัท่ีเข้าทาํสญัญา   23 พฤษภาคม 2561 

คู่สญัญา  บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

 PT Maxmar Summa Karisma (“PT MSK”) (บุคคลภายนอก) 

 Srinivasa Cystine Private Limited (“Srinivasa”) (บุคคลภายนอก) 

 Avanti Feeds Limited (“AVANTI”) (บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ) 

(รวมกบั Srinivasa เรยีกวา่ “กลุ่ม AVANTI”) 

ทุน ท่ีออก แ ล ะชํา ระแ ล้ ว  แ ล ะ

สัดส่วนการถือหุ้น  (ณ วันท่ี 30 

มิถนุายน 2564) 

TUKL มทุีนที่ออกทัง้หมด 199,920 ล้านรูเปีย (ประมาณ 458 ล้านบาท 1

2) โดยมี

จาํนวนหุน้เท่ากบั 19,992,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวต่้อหุน้ 10,000 รเูปียต่อหุน้ โดย

มสีดัสว่นการถอืหุน้ ดงันี้ 

 บรษิทัฯ: 12,994,800 หุน้ (รอ้ยละ 65.0) 

 PT MSK: 4,998,000 (รอ้ยละ 25.0) 

 Srinivasa: 999,600 หุน้ (รอ้ยละ 5.0)  

 AVANTI: 999,600 หุน้ (รอ้ยละ 5.0) 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้

คณะกรรมการบริษทัและ

คณะกรรมาธิการบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิทัมจีํานวน 6 คน และคณะกรรมาธกิารบรษิทัมจีํานวน 7 

คน  

 ประธานกรรมการบรษิัทและประธานคณะกรรมาธกิารบรษิัทต้องได้รบัการ

แต่งตัง้มาจากกรรมการบรษิทั/กรรมาธกิารบรษิทัทีบ่รษิทัฯ เป็นผูเ้สนอชือ่ 

 ให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธิเสนอชื่อกรรมการบรษิัท/กรรมาธิการบรษิัทตามจํานวนที่

กําหนดไว้ในสญัญา โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องลงมติเพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอน

กรรมการ/กรรมาธิการให้เป็นไปตามจํานวนที่ผู้ถือหุ้นได้ตกลงกัน ทัง้นี้   

บริษัทฯ มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการบริษัทจํานวน 4 คน (รวมถึงประธาน

คณะกรรมการบรษิัท) และมสีทิธิเสนอชื่อกรรมาธิการบรษิัทจํานวน 4 คน 

(รวมถงึประธานคณะกรรมาธกิารบรษิทั) 

  

 
2  คาํนวณจากผลรวมของมลูคา่ทุนจดทะเบยีนและชาํระแลว้ในสกุลเงนิบาท  
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การบริหารจดัการธรุกิจ คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 

การจัดการธุรกิจของ TUKL เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี้  การ

ดําเนินงานของคณะกรรมการบรษิัทอยู่ภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมาธกิาร

บรษิทั (Board of Commissioners) 

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบรษิทัจะเป็นผูแ้ทนคณะกรรมการในการทาํนิตกิรรม

ใดๆ ในนาม TUKL ในกรณีทีป่ระธานกรรมการบรษิทัไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

ไม่ว่าดว้ยเหตุผลประการใด กรรมการซึ่งได้รบัการเสนอชื่อโดยบรษิทัฯ หนึ่งคน

และกรรมการซึ่งได้รบัการเสนอชื่อโดย PT MSK อกีหนึ่งคน รวมเป็นสองคนจะ

สามารถดําเนินการใดๆ ในนามของคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทํานิตกิรรมใดๆ ใน

นาม TUKL ได ้

อาํนาจของคณะกรรมาธิการ

บริษทั (Board of 

Commissioners) 

คณะกรรมาธิการบริษทั (Board of Commissioners) 

คณะกรรมาธิการบริษัทมีหน้าที่ในการให้คําแนะนําในการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เ ป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้  

คณะกรรมาธกิารบรษิทัสามารถสัง่ให้คณะกรรมการบรษิทัคนใดหยุดปฏบิตังิาน

ชัว่คราวหรอืเพกิถอนกรรมการบรษิทัออกจากตําแหน่ง เมื่อคณะกรรมาธกิารเหน็

ว่ากรรมการคนนัน้ปฏบิตัหิน้าที่ขดักบัขอ้บงัคบัของ TUKL กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

และ/หรือเป็นปฏิปักษ์กับผลประโยชน์ของ TUKL หรือหน้าที่ของตนในฐานะ

กรรมการกไ็ด ้

นอกจากนี้  ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัง้ชุด 

คณะกรรมาธิการบริษัทจะต้องเข้ารับตําแหน่งคณะกรรมการบริษัทเป็นการ

ชัว่คราว 

การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยกรรมการ และกรรมาธิการ 

กรรมการบรษิทัหรอืกรรมาธกิารบรษิทัคนใดทีม่สีว่นไดเ้สยี หรอืจะมสีว่นไดเ้สยีไม่

ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในนิติกรรมใดๆ ซึ่ง TUKL เป็นคู่สัญญาหรือจะเป็น

คู่สญัญา กรรมการบรษิทัหรอืกรรมาธกิารบรษิทัคนดงักล่าวจะต้องบอกกล่าวถงึ

การมสีว่นไดเ้สยีในมตนิัน้และตอ้งงดออกเสยีงในมตนิัน้ๆ 

สิทธิในการขอตรวจสอบข้อมลู

เก่ียวกบัการดาํเนินงานและ

การเงิน 

 

ผูถ้อืหุน้และกรรมาธกิารบรษิทัแต่ละรายมสีทิธใินการขอตรวจสอบขอ้มูลใดๆ ใน

สมุดบญัชแีละบนัทกึใดๆ ของ TUKL กไ็ด ้โดยผูถ้อืหุน้หรอืกรรมาธกิารบรษิทัคน

ดงักล่าวสามารถคดัลอกหรอืพจิารณาตรวจสอบสมุดบญัชแีละบนัทึกใดๆ ของ 

TUKL ได ้ทัง้นี้ ดว้ยคา่ใชจ้่ายของผูถ้อืหุน้หรอืกรรมาธกิารบรษิทัคนดงักล่าวเอง 
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การประชุมคณะกรรมการบริษทั/

คณะกรรมาธิการบริษทั 

 

คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 

1. การประชุมคณะกรรมการบรษิัท อาจจดัให้มขีึ้นในวนัและเวลาใดก็ได้ตาม

ความจาํเป็น 

2. กรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่าสองคน หรอืกรรมาธกิารบรษิทัคนหนึ่ง หรอืผูถ้อื

หุ้นซึ่งถอืหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.0 ของหุ้นที่ออกแล้วทัง้หมดของ

บรษิทั สามารถเรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทัได ้

3. ในการใช้สทิธอิอกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ จะต้องได้รบั

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากกรรมการทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม หากไม่

สามารถตกลงกนัได้ ให้ใช้คะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการทัง้หมดที่เขา้

ร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคน มีสิทธิลงคะแนนหนึ่งเสียง ทัง้นี้  หาก

คะแนนเสยีงเท่ากนัประธานคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูม้สีทิธอิอกเสยีงชี้

ขาด 

4. คณะกรรมการสามารถมมีตดิว้ยวธิกีารลงมตเิวยีนไดโ้ดยไมต่อ้งจดัประชุม  

คณะกรรมาธิการบริษทั (Board of Commissioners) 

1. การประชุมคณะกรรมาธกิารบรษิทั จะต้องจดัประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

และกรรมาธิการบริษัทอย่างน้อยหนึ่งคนสามารถร้องขอให้มีการประชุม

คณะกรรมาธกิารบรษิทักไ็ด ้

2. ในการใช้สทิธอิอกเสยีงในการประชุมคณะกรรมาธกิารการบรษิทัแต่ละครัง้ 

จะต้องได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากกรรมาธิการทัง้หมดที่เข้าร่วม

ประชุม หากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของ

กรรมาธิการทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมาธิการหนึ่ งคนมีสิทธิ

ลงคะแนนหนึ่งเสยีง ทัง้นี้ หากคะแนนเสยีงเท่ากนั ประธานคณะกรรมาธกิาร

บรษิทัจะเป็นผูม้สีทิธอิอกเสยีงชีข้าด 

3. คณะกรรมาธกิารสามารถมมีตดิว้ยวธิกีารลงมตเิวยีนไดโ้ดยไมต่อ้งจดัประชุม  

การประชุมผูถ้ือหุ้น 1. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้รวมกนัอย่างน้อยกึ่ง

หนึ่งของจาํนวนหุน้ทัง้หมดของ TUKL และจะตอ้งมผีูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ 2 คน

เขา้รว่มประชมุ จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม   

2. การพจิารณาใชส้ทิธอิอกเสยีงในเรื่องใดๆ กต็ามจะต้องไดม้ตเิหน็ชอบจากผู้

ถอืหุน้ทุกคน หากผูถ้อืหุน้ไม่สามารถตกลงกนัได ้เรื่องดงักล่าวตอ้งได้รบัมติ

เหน็ชอบจากเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุม 

3. ผูถ้อืหุน้สามารถมมีตดิว้ยวธิกีารลงมตเิวยีนไดโ้ดยไมต่อ้งจดัประชุม  

สิทธิในการได้รบัเงินปันผล ผูถ้อืหุน้แต่ละรายมสีทิธใินการไดร้บัเงนิปันผลตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
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การขายหุ้นของ TUKL  ผูถ้อืหุน้ทุกรายตกลงทีจ่ะไม่ขาย โอน โอนสทิธ ิจําหน่ายหรอืกระทําการใดก็

ตามที่จะเป็นผลให้อัตราส่วนการถือหุ้นใน TUKL เปลี่ยนแปลงไปในช่วง

ระยะเวลาตามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญา  

 ภายหลงัจากเลยกําหนดระยะเวลาหา้มขายดงักล่าวแล้ว หากผูถ้อืหุน้รายใด

ประสงคท์ีจ่ะขาย โอน โอนสทิธ ิจําหน่ายหรอืกระทําการใดกต็ามทีจ่ะเป็นผล

ให้อตัราส่วนการถอืหุ้นใน TUKL เปลี่ยนแปลงไปจะต้องได้รบัความยนิยอม

จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อน 

 ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใดรายหนึ่งต้องการขายหุน้ทีต่นถอือยู่ใน TUKL ผูถ้อื

หุน้ดงักล่าวจะตอ้งใหส้ทิธใินการปฏเิสธแก่ผูถ้อืหุน้รายอื่นก่อน (Right of First 

Refusal) กล่าวคอื ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะขายหุน้จะตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้เดมิของ TUKL ก่อน ทัง้นี้ราคาทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิจะตอ้งเป็นไป

ตามมลูคา่ยตุธิรรมของตลาด (Fair Market Value)  ในกรณีทีไ่มม่ผีูถ้อืหุน้เดมิ

รายใดต้องการซื้อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นดงักล่าวต้องการขาย ผู้ถือหุ้นรายที่ต้องการ

ขายสามารถเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าราคา

ของหุ้นที่เสนอขายต้องเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ายุติธรรมของตลาด (Fair 

Market Value) 

 ทัง้นี้ บุคคลภายนอกทีป่ระสงคจ์ะซื้อหุน้ตอ้งเขา้ผูกพนัตามสทิธแิละหน้าทีใ่น

สญัญานี้ 
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8.2.5 สญัญาการร่วมค้าในการจดัตัง้บริษทัในประเทศปากีสถาน  

ในเดอืนมกราคม 2564 บรษิทัฯ ไดม้กีารเขา้ทําสญัญาผูถ้อืหุน้ (Shareholder Agreement) กบั AMG Feeds เพื่อ

ตกลงสทิธ ิอํานาจ และหน้าทีข่องผูถ้อืหุน้แต่ละฝ่าย ทัง้นี้ บรษิทัฯ และ AMG Feeds ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ AMG-TFM แล้ว

เสรจ็ในเมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2564 และไดช้าํระเงนิคา่หุน้บางสว่นแลว้ในเดอืนมถุินายน 2564 

ช่ือบริษทั  AMG-Thaiunion Feedmill (Private) Limited (“AMG-TFM”)  

ประเทศท่ีจดัตัง้  ปากสีถาน 

วตัถปุระสงคข์องบริษทัร่วมลงทุน  เพื่อดําเนินธุรกจิเกี่ยวกบัการผลติอาหารสตัว ์การทําฟาร์มและเพาะพนัธุ์กุ้ง

และปลา การแปรรปูอาหารทะเลในปากสีถาน  

วนัท่ีเข้าทาํสญัญา   20 มกราคม 2564 

คู่สญัญา  บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  

 กลุ่ม AMG อนัประกอบดว้ยสมาชกิ ไดแ้ก ่

Mr. Nabeel Akhtar Chaudhry (บุคคลภายนอก) 

Mr. Tanveer Faqir Muhammad (บุคคลภายนอก) 

Ms. Parveen Akhtar (บุคคลภายนอก) 

Mr. Jahanzeb Khawaja (บุคคลภายนอก) 

Mr. Ibad Hussain (บุคคลภายนอก) 

Mr. Malik Nisar Ahmed (บุคคลภายนอก) 

Mr. Muhammad Amir Javed (บุคคลภายนอก) 

Mr. Abid Hussain (บุคคลภายนอก) 

ทุนท่ีออกและสดัส่วนการถือหุ้น AMG-TFM จะมทุีนทีจ่ดทะเบยีนทัง้หมด 340.0 ลา้นรปีูปากสีถาน (ประมาณ 69.9 

ล้านบาท 2

3) โดยมจีํานวนหุ้นเท่ากบั 3,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 100.0 

รูปีปากสีถานต่อหุน้ ทัง้นี้ หากมกีารเพิม่ทุนชาํระแลว้เตม็จาํนวน จะมสีดัส่วนการ

ถอืหุน้ ดงันี้ 

 บรษิทัฯ: 1,734,000 หุน้ (รอ้ยละ 51.0)  

 กลุ่ม AMG: 1,666,000 หุน้ (รอ้ยละ 49.0)  โดยสมาชกิแต่ละรายในกลุ่ม AMG  

มสีดัสว่นการถอืหุน้ดงันี้ 

Mr. Nabeel Akhtar Chaudhry 274,890 หุน้ (รอ้ยละ 8.1) 

Mr. Ibad Hussain 249,900 หุน้ (รอ้ยละ 7.4) 

Mr. Malik Nisar Ahmed  249,900 หุน้ (รอ้ยละ 7.4) 

Mr. Muhammad Amir Javed 249,900 หุน้ (รอ้ยละ 7.4) 

Mr. Tanveer Faqir Muhammad 208,250 หุน้ (รอ้ยละ 6.1) 

Mr. Abid Hussain 166,600หุน้ (รอ้ยละ 4.9) 

 
3  คาํนวณจากผลรวมของมลูคา่ทุนจดทะเบยีนในสกุลเงนิบาท  
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Ms. Parveen Akhtar 133,280 หุน้ (รอ้ยละ 3.9) 

Mr. Jahanzeb Khawaja 133,280 หุน้ (รอ้ยละ 3.9) 

ทุนชาํระแล้ว (ณ วนัท่ี 31 

สิงหาคม 2564) 

AMG-TFM มทุีนชําระแลว้ทัง้หมด 300.0 ลา้นรูปีปากสีถาน (ประมาณ 60.7 ลา้น

บาท 3

4) โดยมจีํานวนหุ้นเท่ากบั 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 100.0 รูปี

ปากสีถานต่อหุน้ โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้ ดงันี้ 

 บรษิทัฯ: 1,530,000 หุน้ (รอ้ยละ 51.0)  

 กลุ่ม AMG: 1,470,000 หุน้ (รอ้ยละ 49.0)  โดยสมาชกิแต่ละรายในกลุ่ม AMG  

มสีดัสว่นการถอืหุน้ดงันี้ 

Mr. Nabeel Akhtar Chaudhry 242,550 หุน้ (รอ้ยละ 8.1) 

Mr. Ibad Hussain 220,500 หุน้ (รอ้ยละ 7.4) 

Mr. Malik Nisar Ahmed 220,500 หุน้ (รอ้ยละ 7.4) 

Mr. Muhammad Amir Javed 220,500 หุน้ (รอ้ยละ 7.4) 

Mr. Tanveer Faqir Muhammad 183,750 หุน้ (รอ้ยละ 6.1) 

Mr. Abid Hussain 147,000 หุน้ (รอ้ยละ 4.9) 

Ms. Parveen Akhtar 117,600 หุน้ (รอ้ยละ 3.9) 

Mr. Jahanzeb Khawaja 117,600 หุน้ (รอ้ยละ 3.9) 

ระยะเวลาท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช้ สญัญามผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2564 จนกวา่คูส่ญัญาทุกฝ่ายจะตกลง

เลิกสญัญา ทัง้นี้  หากผู้ถือหุ้นรายใดได้โอนหุ้นทัง้หมดของตนไปให้บุคคลอื่น

ภายใตเ้งื่อนไขตามสญัญา ผูถ้อืหุน้รายนัน้ย่อมหลุดพน้จากหน้าทีท่ ัง้หมดภายใต้

สญัญานี้ เวน้แต่เฉพาะหน้าทีท่ีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้ก่อนการโอนหุน้ดงักล่าว 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้

คณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน 7 คน  

 ให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธเิสนอชื่อกรรมการบรษิัทตามจํานวนที่กําหนดไว้ในสญัญา 

โดยบรษิทัฯ มสีทิธแิต่งตัง้ ถอดถอน หรอืแต่งตัง้เพื่อแทนทีก่รรมการจาํนวน 4 

คน ส่วนกลุ่ม AMG มสีทิธแิต่งตัง้ ถอดถอน หรอืแต่งตัง้เพื่อแทนทีก่รรมการ

จาํนวน 3 คน 

การบริหารจดัการธรุกิจ  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้มาจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่

เสนอชือ่โดยกลุ่ม AMG  

 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารมอีํานาจในการบรหิารจดัการบรษิัท และมอีํานาจ

ตดัสนิใจเกีย่วกบัการดาํเนินกจิการของบรษิทัในแต่ละวนั เวน้แต่ในประเดน็ที่

สําคัญตามที่กําหนดไว้ในสัญญา ซึ่งต้องได้ร ับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 

1. การประชุมคณะกรรมการบรษิทั อาจจดัใหม้ขีึน้ในวนัและเวลาใดกไ็ด้ตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ต้องจดัให้มกีารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ

หนึ่งครัง้ 

 
4  คาํนวณจากผลรวมของมลูคา่ทุนชาํระแลว้ในสกุลเงนิบาท  
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2. องคป์ระชุมของคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ขา้ประชุมอย่าง

น้อย 4 คน โดยต้องมกีรรมการที่แต่งตัง้โดยบรษิัทฯ อย่างน้อย 2 คน และ 

กรรมการทีแ่ต่งตัง้โดยกลุ่ม AMG อย่างน้อย 2 คน เขา้ประชุม จงึจะครบเป็น

องคป์ระชุม  

3. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ประธานกรรมการซึ่งเสนอชื่อโดยบริษัทฯ 

รวมทัง้กาํหนดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ 

4. ในการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้ จะต้อง

ได้ร ับคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม โดย

กรรมการหนึ่งคน มสีทิธลิงคะแนนหนึ่งเสยีง ทัง้นี้ หากคะแนนเสยีงเท่ากนั

ประธานกรรมการบรษิทัจะเป็นผูม้สีทิธอิอกเสยีงชีข้าด 

5. คณะกรรมการบรษิัทสามารถมมีติด้วยวธิกีารลงมติเวยีนได้โดยไม่ต้องจดั

ประชุม   

การประชุมผูถ้ือหุ้น 1. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัอย่างน้อยรอ้ย

ละ 60 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ AMG-TFM และจะต้องมผีูถ้ือหุ้นไม่น้อย

กวา่ 2 คนเขา้รว่มประชุม จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม   

2. การพจิารณาใชส้ทิธอิอกเสยีงในเรื่องใดๆ กต็ามจะตอ้งไดร้บัมตเิหน็ชอบจาก

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในประเด็นสําคัญบาง

ประการตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญา  ทีต่อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงอย่างน้อยสามใน

สีข่องคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเสยีงตาม

มลูคา่ของหุน้ทีไ่ดช้าํระแลว้เตม็จาํนวน 

สิทธิในการได้รบัเงินปันผล ผูถ้อืหุน้จะตกลงกนัในเรือ่งนโยบายการจา่ยเงนิปันผลเป็นครัง้คราวไป 

การขายหุ้นของ AMG-TFM  ผูถ้อืหุน้ทุกรายตกลงทีจ่ะไม่ขาย แลกเปลีย่น ให ้โอน โอนสทิธ ิหรอืก่อภาระ

ในหุ้นหรือสิทธิในหุ้น หรือสิทธิที่เกี่ยวข้องในหุ้นของ AMG-TFM ในช่วง

ระยะเวลา 5 ปีนบัตัง้แต่วนัทีจ่ดัตัง้ AMG-TFM เวน้แต่กรณีทีก่าํหนดในสญัญา 

เช่น การโอนหุ้นระหว่างสมาชิกกลุ่ม AMG การโอนหุ้นโดยบริษัทฯ ไปยงั

บรษิทัในเครอื TU การโอนหุน้ไปยงัทายาทโดยธรรม ผูจ้ดัการมรดก ผูอ้นุบาล 

หรอื ทรสัตขีองผูถ้อืหุน้ทีล่ม้ละลาย  

 เมื่อพน้กําหนดระยะเวลาห้ามขายดงักล่าวแล้ว ผูถ้อืหุ้นสามารถ โอนหุ้นใน 

AMG-TFM ได ้ภายใต้เงื่อนไขทีผู่ถ้อืหุน้ดงักล่าวจะต้องใหส้ทิธใินการปฏเิสธ

แก่ผูถ้อืหุน้เดมิรายอื่นก่อน (Right of First Refusal) ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะโอน

หุ้นจะต้องโดยส่งหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้าไปยงัคณะกรรมการบรษิัท โดย

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีด่ําเนินการส่งหนังสอืแจง้การเสนอขายหุน้ใหแ้ก่

ผูถ้อืหุ้นเดมิของ AMG-TFM ภายใน 30 วนันับตัง้แต่วนัที่ได้รบัหนังสอืบอก

กล่าวจากผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีไ่ม่มผีูถ้อืหุน้เดมิรายใดตอ้งการซื้อหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ที่

ต้องการขายหุ้นภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัที่ได้รบัคําเสนอขาย ผู้ถือหุ้นที่

ตอ้งการขายหุน้จงึสามารถเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลภายนอกได ้และในกรณีที่

มผีูถ้อืหุน้เดมิบางรายไมใ่ชส้ทิธใินการซื้อหุน้ดงักล่าว ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ อาจใช้

สทิธซิื้อหุน้เพิม่เตมิจากสดัส่วนทีต่นได้รบัการเสนอขายได ้ทัง้นี้โดยคํานวณ

สทิธจิากสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายนัน้ๆ  
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การเกิดความล้มเหลวในการ

แก้ไขข้อขดัแย้งระหว่างผูถ้ือหุ้น 

 เมื่อผู้ถือหุ้นมีความเห็นขดัแย้งกันอย่างแท้จริงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่

ประชุมคณะกรรมการ (แลว้แต่กรณี) ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของ AMG-TFM และความขดัแย้งดงักล่าวอาจก่อให้เกดิความเปลี่ยนแปลง

หรอืผลกระทบในเชงิลบอย่างมนีัยสําคญัต่อธุรกจิในปัจจุบนั การดําเนินงาน 

ทรพัยส์นิ หนี้สนิ สถานะทางการเงนิ ผลการดาํเนินงาน  เงนิทุนสาํรอง เงนิทุน

หมุนเวยีน หรอืโอกาสในการเตบิโตของ AMG-TFM ผูถ้อืหุน้รายใดซึ่งถอืหุ้น

รวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 25 ของหุน้ทัง้หมดใน AMG-TFM (“ผู้ถือหุ้นท่ีคดัค้าน”)

อาจส่งหนังสอืบอกกล่าวถงึขอ้ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ไปยงัผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ ภายใน 

14 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ดงักล่าว เมือ่ไดร้บัหนงัสอืบอกกล่าวแลว้ ผูถ้อื

หุ้นมีหน้าที่ต้องจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อพยายามแก้ปัญหาข้อ

ขดัแยง้ดงักล่าว  

 หากผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ไดภ้ายใน 21 วนันับตัง้แต่วนัทีม่กีาร

ส่งหนังสือบอกกล่าวถึงข้อขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นที่ค ัดค้านอาจส่งหนังสือบอก

กล่าวถึงความล้มเหลวในการแก้ไขขอ้ขดัแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นไปยงัผู้ถอืหุ้น

รายอื่นๆ อกีครัง้ โดยจะตอ้งมกีารจดัประชุมผูถ้อืหุน้อย่างเป็นทางการภายใน 

14 วนั นับตัง้แต่วนัที่ส่งหนังสอืบอกกล่าวถึงความล้มเหลวในการแก้ไขขอ้

ขดัแยง้ระหว่างผูถ้อืหุน้ เพื่อหารอืและแกไ้ขปัญหาความลม้เหลวในการแกไ้ข

ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

 หากปัญหาความล้มเหลวในการแก้ไขข้อขดัแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นยงัคงมอียู่

หลงัจากทีไ่ดจ้ดัประชุมผูถ้อืหุน้อย่างเป็นทางการแลว้ และประเดน็ดงักล่าวทาํ

ให ้AMG-TFM ไม่สามารถดําเนินธุรกจิต่อไปตามปกตไิด ้ ผูถ้อืหุน้ทีค่ดัค้าน

อาจส่งหนังสอืบอกกล่าวไปยงัผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ เพื่อบงัคบัใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นๆ 

ขายหุน้ทัง้หมดทีต่นถอือยู่ใน AMG-TFM หรอืซื้อหุน้ทัง้หมดทีผู่ค้ดัคา้นถอือยู่

ใน AMG-TFM ซึ่งผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ มหีน้าที่ต้องดําเนินการดงักล่าวภายใน 

120 วนั ทัง้นี้ราคาที่เสนอขายหรอืเสนอซื้อจะต้องเป็นไปตามมูลค่ายุตธิรรม

ของตลาด (Fair Market Value)    

 หากผูถ้อืหุน้ทีค่ดัคา้นไม่ส่งหนังสอืบอกกล่าวถงึความลม้เหลวในการแกไ้ขขอ้

ขดัแยง้ระหว่างผูถ้อืหุน้ หรอืไม่ส่งหนังสอืบอกกล่าวเพื่อบงัคบัซื้อหรอืขายหุน้

ขา้งต้น และเป็นผลให ้AMG-TFM ไม่สามารถดําเนินธุรกจิต่อไปไดต้ามปกต ิ

ใหถ้อืว่าความล้มเหลวในการแก้ไขขอ้ขดัแย้งระหว่างผู้ถอืหุ้นเป็นขอ้พพิาท

ระหวา่งผูถ้อืหุน้และใหร้ะงบัขอ้พพิาทดงักล่าวโดยการใหอ้นุญาโตตุลาการเป็น

ผูช้ีข้าดตามกฎหมายปากสีถาน 
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8.2.6 สญัญาเงินกู้ของบริษทั พีที ไทยยเูน่ียน คาริสมา เลสทารี จาํกดั  

คู่สญัญา  PT Thaiunion Kharisma Lestari (“TUKL”) (ผูกู้)้ 

 สถาบนัการเงนิแหง่หนึ่ง (ผูใ้หกู้)้ 

วนัท่ีเข้าทาํสญัญา  7 เมษายน 2564 

ประเภทเงินกู้ยืม  เงนิกู้ยมืระยะยาว เงนิกู้ยมืหมุนเวยีน (Revolving loan) การเปิด Letter of 

Credit และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสกุลเงนิต่างประเทศ 

วงเงินกู้  ไมเ่กนิ 11.9 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

อตัราดอกเบีย้  อตัราดอกเบีย้เงนิกูล้อยตวั (Term Lending Rate) ลบรอ้ยละคงทีต่่อปี 

ระยะเวลาเงินกู้ยืมระยะยาว  5 ปี 4 เดอืน นบัจากวนัทีเ่บกิเงนิกูค้ร ัง้แรก 

เงื่อนไขการชาํระคืนเงินกู้ยืม 

ระยะยาว 

 ชําระคืนเงินกู้ยืมเป็นรายไตรมาส โดยเริ่มชําระคืนงวดแรก 18 เดือน  

นบัจากวนัทีเ่บกิเงนิกูค้ร ัง้แรก 

การคํา้ประกนัและหลกัประกนั  บรษิทัฯ ตกลงเป็นผูค้ํ้าประกนัเงนิกู้ยมืของ TUKL ตามสญัญาเงนิกู้ฉบบันี้ 

โดยมวีงเงนิคํ้าประกนัไมเ่กนิ 7.7 ลา้นดอลลารส์หรฐั (คดิเป็นรอ้ยละ 65 ของ

วงเงนิกูท้ ัง้หมด) 

 หลกัประกนัเงนิกูย้มื ไดแ้ก่ ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งของ TUKL ทีต่ัง้อยู่บรเิวณ 

Deket – Lamongan, Jawa Timur 

การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินและ

เงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั 

 TUKL มเีงือ่นไขในการดาํรงอตัราส่วนทางการเงนิ ดงันี้ 

1) อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage 

Ratio: DSCR) ไมต่ํ่ากวา่ 1.25 เท่า โดยเริม่ตัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไป 

2) อตัราสว่นเงนิกูย้มืต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ไมเ่กนิกวา่ 1.5 เท่า 

3) อตัราสว่นเงนิกูย้มืระยะสัน้ต่อเงนิทุนหมนุเวยีน ไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 100 

4) อตัราสว่นเงนิทุนหมนุเวยีน (Current ratio) ไมต่ํ่ากวา่ 1.0 เท่า 

 ในระหว่างทีม่ยีอดคงเหลอืของเงนิกู้ยมืตามสญัญาฉบบันี้ TUKL ตกลงทีจ่ะ

ไม่ประกาศจ่ายเงนิปันผล หรอืคนืเงนิทุนหรอืสนิทรพัยต์่อผูถ้อืหุน้ และ/หรอื 

กรรมการของ TUKL 

 บรษิทัฯ จะดํารงสดัส่วนการถอืหุน้ใน TUKL ไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหุน้ที่

ออกและชาํระแลว้ทัง้หมดของ TUKL 

 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) จะดํารงสดัส่วนการถือหุ้นใน 

บรษิทัฯ ซึ่งเป็นผูค้ํ้าประกนั ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่อออกและชําระ

แลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 
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การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 
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9. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 

9.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว  

ณ วนัที ่ 30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มทุีนจดทะเบยีนจาํนวน 1,000,000,000 บาท โดยเป็นทุนชาํระแลว้ทัง้สิน้

จาํนวน 820,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 410,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2.0 บาท โดยทีป่ระชุมสามญั 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ประจาํปี 2564 เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2564 ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุนและการออกหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

ดงันี้ 

(1) อนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 180,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

820,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน

จาํนวน 90,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2.0 บาท  

(2) อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่จาํนวนไม่เกนิ 90,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 2.0 บาท

ตามขอ้ (1) เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ซึง่รวมถงึผูม้อีุปการคุณ บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ ์

และกรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ TU ทัง้นี้ โดยที่จํานวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่บรษิัทฯ จะ

จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ TU จะมจีาํนวนไมเ่กนิ 2,500,000 หุน้ 

โดยภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ซึ่งรวมถงึผูม้อุีปการคุณ บุคคลทีม่ี

ความสมัพนัธ์ และกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ TU ในครัง้นี้แลว้ บรษิทัฯ จะมทุีนจดทะเบยีนชําระแลว้ทัง้สิน้ 

จาํนวนไมเ่กนิ 1,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวนไมเ่กนิ 500,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2.0 บาท 

9.2 ผูถ้ือหุ้น  

9.2.1 รายช่ือผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ  

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนและหลงัจากการเสนอขายหุน้เพิม่ทุน มดีงันี้ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน หลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน 

จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1 บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)1,2           274,300,075 66.9 255,000,075 51.0 

2 กลุ่มนายฤทธริงค ์บุญมโีชต3ิ     

2.1 นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ           58,937,300   14.4           58,937,300   11.8 

2.2 นางนิตยา  บุญมโีชต ิ               4,500,000 1.1               4,500,000 0.9 

 รวมกลุ่มนายฤทธิรงค ์บญุมีโชติ 63,437,300 15.5 63,437,300 12.7 

3 นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ 15,500,000 3.8 15,500,000 3.1 

4 นางสาวรุง่ทวิา  บุญมโีชต ิ             9,375,000   2.3             9,375,000   1.9 

5 ด.ช.กานตพงศ ์ เป่ียมพงศส์ขุ 7,500,000 1.8 7,500,000 1.5 

6 นายชนิโชต ิ บุญมโีชต ิ            5,625,000  1.4            5,625,000  1.1 

7 นายโชตวิฒัน์  บุญมโีชต ิ              5,000,000  1.2              5,000,000  1.0 

8 นายธนโชต ิ บุญมโีชต ิ              4,125,000  1.0              4,125,000  0.8 

9 นายบุญปวณี  บุญมโีชต ิ              4,125,000 1.0              4,125,000 0.8 

10 นางสาวปาลติา  บุญมโีชต ิ              2,500,000  0.6              2,500,000  0.5 

11 นางสาวมทันา  เมฆาอภริกัษ์ 2,500,000 0.6 2,500,000 0.5 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน หลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน 

จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

12 นางเกศนีิ  วงศว์โรทยั 2,500,000 0.6 2,500,000 0.5 

13 นางสมใจ  สรรคห์าสขุ              2,437,500 0.6              2,437,500 0.5 

14 นางสาวอรวรรณ  ศริวิราสนัติ ์ 2,000,000 0.5 2,000,000 0.4 

15 นางสาวจุฬพีร  สุขลอย              1,875,000 0.5              1,875,000 0.4 

16 นางสาวสภุสัสร สุนธนนท ์ 1,250,000 0.3 1,250,000 0.3 

17 นายณฐัวฒัน์  สนุธนนท ์ 1,250,000 0.3 1,250,000 0.3 

18 นายธนวฒัน์  สนุธนนท ์ 1,250,000 0.3 1,250,000 0.3 

19 นายพรีะศกัดิ ์ บุญมโีชต ิ              1,250,000  0.3 1,250,000 0.3 

20 นายเชษฐช์ยัพชั  ดลิกชวนิศ 500,000 0.1 500,000 0.1 

21 นายมณฑล  ดลิกชวนิศ 500,000 0.1 500,000 0.1 

22 นางสาวกรฉม  ดลิกชวนิศ 500,000 0.1 500,000 0.1 

23 นายจาํรสั  พึง่แพง                450,000  0.1                450,000  0.1 

24 นายกติต ิ พึง่แพง                250,000  0.0                250,000 0.0 

25 นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ 25 0.0 25 0.0 

26 นายไกรสร  จนัศริ ิ 25 0.0 25 0.0 

27 นายเชง  นิรุตตนิานนท ์ 25 0.0 25 0.0 

28 นายนคร  นิรุตตนิานนท ์ 25 0.0 25 0.0 

29 นายชาน  ฮอน กติ 25 0.0 25 0.0 

30 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ TU - - 2,500,000 0.5 

31 ประชาชนทัว่ไป - - 106,800,000 21.4 

รวมทัง้หมด 410,000,000 100.0 500,000,000 100.0 

หมายเหตุ: 1 TU ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ จะทําการเสนอขายหุ้นสามญัที่ตนถืออยู่ในบรษิัทฯ จํานวนไม่เกิน 19,300,000 หุ้น 

พรอ้มกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนของบรษิทัฯ จาํนวนไมเ่กนิ 90,000,000 หุน้ ในครัง้น้ีดว้ย ซึง่ทาํใหหุ้น้

สามญัของบรษิทัฯ ทีจ่ะเสนอขายต่อประชาชนในครัง้น้ีมจีาํนวนไมเ่กนิ 109,300,000 หุน้ 

 2 ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรกของ TU ตามทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 โดยนบัรวมการถอืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งและ

ผูท้ีอ่ยูภ่ายใตผู้ม้อีาํนาจควบคุมเดยีวกนั รวมเป็นกลุ่มเดยีวกนัประกอบดว้ย 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ TU จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 764,431,048 16.0 

2. นายธรีพงศ ์จนัศริ*ิ 513,065,212 10.8 

3. MITSUBISHI CORPORATION 347,745,120 7.3 

4. นายเชง นิรุตตนิานนท*์ 265,174,116 5.6 

5. นายไกรสร จนัศริ*ิ 231,134,720 4.8 

6. สาํนกังานประกนัสงัคม 216,707,008 4.5 

7. STATE STREET EUROPE LIMITED 139,754,216 2.9 

8. นายดสิพล จนัศริ ิ 123,409,308 2.6 

9. บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)** 116,682,800 2.4 

10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 98,521,038 2.1 

รวมทัง้หมด 2,816,624,586 59.0 

หมายเหตุ: * รวมการถอืหุน้ของคูส่มรส 

** จาํนวนหุน้ซือ้คนืของ TU 
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 3 นางนิตยา บุญมโีชต ิมคีวามสมัพนัธเ์ป็นคูส่มรสของนายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ

9.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรือการบริหารงาน

ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และสาระสาํคญัต่อการดาํเนินงาน  

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไม่มขีอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ใดๆ อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดม้กีารเขา้ทําขอ้ตกลงในสญัญาการ

ร่วมคา้กบัผูถ้อืหุน้รายอื่นของบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัสญัญาการรว่มคา้

ของบรษิทัฯ ในส่วนที ่2.2.8 ขอ้มูลทีส่าํคญัอืน่ หวัขอ้ 8.2.3  สญัญาการร่วมคา้ในการจดัตัง้ TUKL และหวัขอ้ 8.2.4 

สญัญาการรว่มคา้ในการจดัตัง้บรษิทัในประเทศปากสีถาน) 

9.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ  

คณะกรรมการบรษิัทอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลประจําปีของบรษิัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลไดเ้ป็นครัง้

คราวเมือ่เหน็วา่ บรษิทัฯ มผีลกาํไรสมควรพอจะทาํเชน่นัน้ แลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ รวมกนัเป็นจาํนวนไมน้่อยกวา่อตัรารอ้ยละ 

50.0 ของกําไรสุทธิตามงบการเงนิรวม หลงัจากการหกัทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และตาม

กฎหมายแล้ว โดยจํานวนเงนิปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ ทัง้นี้ คณะกรรมการ

บรษิทัจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยคํานึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น ภาวะเศรษฐกจิ ผล

การดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ กระแสเงนิสดของบรษิทัฯ แผนการลงทุนของบรษิทัฯ ในแต่ละปี และความ

จาํเป็นในการใชเ้งนิทุนเพือ่ขยายธุรกจิในอนาคต การสาํรองเงนิไวเ้พือ่จ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนภายใน

บรษิทัฯ เงือ่นไขและขอ้จาํกดัตามทีก่ําหนดในสญัญากูย้มืเงนิและการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติ

ของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสาํคญั ตามความจาํเป็น ความเหมาะสม และขอ้พจิารณาอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย 

คณะกรรมการบรษิทัย่อยอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลประจาํปีของบรษิทัย่อย โดยจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบรษิัทย่อยมอีํานาจอนุมตัิให้

จ่ายเงนิปันผลไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเหน็ว่าบรษิทัย่อยมผีลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนัน้ได ้แลว้ใหค้ณะกรรมการรายงานใหท้ี่

ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยทราบในการประชุมคราวต่อไป 

บรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ รวมกนัเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าอตัรารอ้ยละ 

50.0 ของกําไรสุทธติามงบการเงนิรวม หลงัหกัทุนสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย และตามกฎหมาย

แลว้ (ในกรณีทีบ่รษิทัย่อยนัน้ไม่มงีบการเงนิรวม จะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัย่อยนัน้) 

โดยจํานวนเงนิปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกิจการ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทย่อยจะ

พจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการ

ดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัย่อย กระแสเงนิสดของบรษิทัย่อย แผนการลงทุนของบรษิทัย่อย ในแต่ละปี และ

ความจาํเป็นในการใชเ้งนิทุนเพื่อขยายธุรกจิในอนาคต การสาํรองเงนิไวเ้พื่อจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน

ภายในบรษิัทย่อย เงื่อนไขและขอ้จํากดัตามที่กําหนดในสญัญากู้ยมืเงนิ และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการ
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ดําเนินงานปกตขิองบรษิทัย่อยอย่างมนีัยสําคญั ตามความจําเป็น ความเหมาะสม และขอ้พจิารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการ

บรษิทัยอ่ยเหน็สมควร  

ทัง้นี้ บรษิทั พที ีไทยยูเนี่ยน คารสิมา เลสทาร ีจํากดั (TUKL) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทําสญัญากูย้มื

เงนิกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งเพื่อใชใ้นการก่อสรา้งโรงงาน ซือ้เครือ่งจกัรการผลติ และเพือ่เป็นเงนิทุนหมดเวยีนของ TUKL 

โดยสญัญาเงนิกูด้งักล่าวมเีงื่อนไขว่า ในระหว่างทีม่ยีอดคงเหลอืของเงนิกูย้มืตามสญัญาฉบบันี้ TUKL ตกลงทีจ่ะไม่ประกาศ

จ่ายเงนิปันผล หรอืคนืเงนิทุนหรอืสนิทรพัย์ต่อผูถ้อืหุ้น และ/หรอื กรรมการของ TUKL (โปรดพจิารณารายละเอยีดสญัญา

เงนิกูข้อง TUKL ในสว่นที ่2.2.8 ขอ้มลูสาํคญัอืน่) 



สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
   

 

  

สว่นที ่2.3.10 หน้า 1 

 

10. โครงสร้างการจดัการ 

แผนภาพโครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 

 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยอกี 2 ชุด คอื 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร 

10.1 คณะกรรมการชุดต่างๆ 

10.1.1 คณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 9 ท่าน ดงันี้  

1. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชติ1 ประธานกรรมการ  

2. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ กรรมการ 

3. นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการ  

4. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ กรรมการ 

5. นายชาน ช ูชง กรรมการ 

6. นายคณิต วลัยะเพช็ร ์ กรรมการ 

7. นางรชัดาภรณ์  ราชเทวนิทร ์ กรรมการอสิระ 

8. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล กรรมการอสิระ 

9. นางมรกต กุลธรรมโยธนิ กรรมการอสิระ  

 นายสขุสนัต ์ วอ่งชวูงศ ์ เลขานุการบรษิทั 
หมายเหตุ:   1 นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการแต่มไิดเ้ป็นกรรมการอสิระ ดงันัน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่9/2561 เมือ่วนัที ่25 

ธนัวาคม 2561 มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการอสิระ คอื ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล ทาํหน้าทีร่ว่มกบัประธานกรรมการในการพจิารณากําหนด

วาระการประชุมคณะกรรมการ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560  

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ

รองประธานขายและการตลาด

นายสุชาติ ยุดดร

(รักษาการ)

รองประธานปฏิบัติการและโรงงาน

นายกฤศกร โชติกมลวรภัทร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดา้นการเงิน

นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์

รองประธานวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

นายปรีชา บางนกแขวก

รองประธานอาวุโส

นายสุชาติ ยุดดร

รองผู้จัดการฝ�ายบัญชี

นางสาวกันทิมา รื่นอารมย์

ผู้จัดการฝ�ายการเงิน

นางสาวิตรี ใจประสงค์

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

รองประธานบัญชี การเงินและสินเช่ือ
นายคมกฤช ภาวศุทธินนท์

รองประธานอาวุโส Supply Chain 
Management, Indonesia 

นายนารานัน โมฮันดาส เนลลิพาเล็มบิล
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กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามแทนบรษิทัฯ ตามหนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ  

กรรมการผูม้อีํานาจลงนามผูกพนับรษิทัฯ คอื นายฤทธริงค์ บุญมโีชต ินายธรีพงศ์ จนัศริ ินายเชง นิรุตตนิานนท์ 

นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ และนายชาน ช ูชง กรรมการ 2 ใน 5 คนนี้ ลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทัฯ 

การประชุมคณะกรรมการ  

รายละเอยีดจํานวนครัง้ของการประชุม และจํานวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมในปี 2563 และรอบ

ระยะเวลาหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 เป็นดงันี้  

หมายเหตุ:   1 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2564  ไดม้มีตอินุมตักิารแต่งตัง้ใหน้ายคณิต วลัยะเพช็ร ์ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการบรษิทัแทนกรรมการท่านเดมิทีล่าออก ดงันัน้ นายคณิต วลัยะเพช็ร ์จงึยงัไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมกรรมการบรษิทัก่อนวนัที ่11 

กุมภาพนัธ ์2564 

10.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงันี้ 

1. นางรชัดาภรณ์  ราชเทวนิทร ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นางมรกต กุลธรรมโยธนิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 นายเพช็ร แกว้มณ ี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยนางรชัดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ะสามารถสอบทานความ

น่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ (สามารถดูรายละเอยีดคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน 

เพิม่เตมิไดใ้นเอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีํานาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ

สงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบญัช ีและเลขานุการ

บรษิทั) 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จาํนวนครัง้การประชมุ 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2564 

1. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการ  5/5 3/3 

2 นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ กรรมการ 5/5 3/3 

3. นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการ 5/5 2/3 

4. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ กรรมการ 5/5 3/3 

5. นายชาน ช ูชง กรรมการ  5/5 3/3 

6. นายคณิต วลัยะเพช็ร์1 กรรมการ -1 3/3 

7. นางรชัดาภรณ์  ราชเทวนิทร์ กรรมการอสิระ  5/5 3/3 

8. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล กรรมการอสิระ  5/5 3/3 

9. นางมรกต กุลธรรมโยธนิ กรรมการอสิระ  5/5 3/3 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

รายละเอยีดจาํนวนครัง้ของการประชุม และจาํนวนครัง้ทีก่รรมการตรวจสอบแต่ละท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมในปี 2563 

และรอบระยะเวลาหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 เป็นดงันี้   

10.1.3 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย กรรมการและผูบ้รหิารจาํนวน 3 ท่าน ดงันี้  

1. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ กรรมการบรหิาร  

3. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ กรรมการบรหิาร  

 นายสขุสนัต ์ วอ่งชวูงศ ์ เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

10.2 ผูบ้ริหาร  

 คณะผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารจาํนวน 9 ท่าน ดงันี้ 

1. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายสชุาต ิ ยุดดร รองประธานอาวุโส และรกัษาการรองประธานขายและการตลาด 

3. นายนารานนั โมฮนัดาส  เนลลพิาเลม็บลิ รองประธานอาวุโส Supply Chain Management, Indonesia 

4. นายสขุสนัต ์ วอ่งชวูงศ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ 

5. นายกฤศกร โชตกิมลวรภทัร รองประธานปฏบิตักิารและโรงงาน 

6. นายปรชีา บางนกแขวก รองประธานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์

7. นายคมกฤช  ภาวศุทธนินท ์ รองประธานบญัช ีการเงนิและสนิเชือ่ 

8. นางสาวกนัทมิา รืน่อารมย ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

9. นางสาวติร ี ใจประสงค ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 

 

ทัง้นี้ นายสุขสนัต์ ว่องชูวงศ์ เป็นผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ ตามประกาศ 

ทจ. 39/2559 และมคีุณสมบตัติามประกาศ ทจ. 39/2559 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. นายสุขสนัต ์ว่องชวูงศ ์จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ

ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก International University of Japan 

2. นายสุขสนัต์ ว่องชูวงศ์ มปีระสบการณ์ในการทํางานดา้นบญัชหีรอืการเงนิไม่น้อยกว่า 3 ปี ในช่วง 5 ปี ก่อน

วันที่ยื่นขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (โปรดพิจารณา

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จาํนวนครัง้การ

ประชุม 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2564 

1. นางรชัดาภรณ์  ราชเทวนิทร ์ กรรมการอสิระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4/4 2/2 

2. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล กรรมการอสิระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

4/4 2/2 

3. นางมรกต กุลธรรมโยธนิ กรรมการอสิระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

4/4 2/2 
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รายละเอยีดการทํางานในเอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อีํานาจควบคุมของ

บรษิทัฯ) 

3. นายสุขสนัต์ ว่องชูวงศ์ ไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที ่5 ในปี 2564 

จาํนวน 12 ชัว่โมง 

4. นายสุขสนัต์ ว่องชูวงศ์ ได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิของบรษิัทฯ โดยมี

ระยะเวลาปฏบิตังิานน้อยกว่า 1 ปี ก่อนวนัทีย่ ื่นขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ อย่างไรกต็าม นายสุขสนัต์ ว่องชูวงศ์ เคยดํารงตําแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธูรกจิของ TU 

ซึ่งได้มีการทํางานร่วมกนักับบริษัทฯ ในการวิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ และการดําเนินการลงทุน

โครงการต่างๆ ในต่างประเทศของบรษิทัฯ ตัง้แต่ปี 2560 นายสุขสนัต์ ว่องชูวงศ์ จงึมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจ

ในขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัฯ และไดข้อผ่อนผนัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ทัง้นี้ นางสาวกนัทมิา รื่นอารมย์ เป็นผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมการทําบญัช ีตาม

ประกาศ ทจ. 39/2559 และมคีุณสมบตัติามประกาศ ทจ. 39/2559 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. นางสาวกนัทมิา รืน่อารมย ์จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีจากมหาวทิยาลยัสยาม 

2. นางสาวกนัทมิา รืน่อารมย ์เป็นผูท้าํบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัช ี

3. นางสาวกนัทมิา รื่นอารมย ์มปีระสบการณ์ในการทํางานดา้นบญัชไีม่น้อยกว่า 3 ปี ในช่วง 5 ปี ก่อนวนัทีย่ ื่น

ขออนุญาตต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(โปรดพจิารณารายละเอยีดการ

ทาํงานในเอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ) 

4. นางสาวกนัทมิา รืน่อารมย ์ไดเ้ขา้อบรมหลกัสตูรการพฒันาความรูต้่อเนื่องดา้นบญัชคีรบถว้นในปี 2564 

10.3 เลขานุการบริษทั  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2564 ไดแ้ต่งตัง้ นายสุขสนัต ์ว่องชวูงศ ์เป็น

เลขานุการบรษิทั เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้ี

การแก้ไขเพิม่เตมิ) โดยให้มผีลตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป ทัง้นี้ คุณสมบตัขิองผูด้ํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการ

บรษิทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผิดชอบ ของเลขานุการบริษทั  

1. ให้ขอ้มูลและคําแนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บรหิารเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ 

ขอ้กําหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และติดตามดูแลให้มกีารปฏิบตัิอย่างถูกต้อง รวมถึง

รายงานการเปลีย่นแปลงของขอ้กาํหนดกฎหมายทีม่นียัสาํคญัแก่กรรมการ และผูบ้รหิาร 

2. จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มูลทีจ่ําเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่กรรมการปัจจุบนั และกรรมการทีไ่ดร้บั

การแต่งตัง้ใหม ่

3. ดูแล และประสานงานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้กําหนด และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีไดอ้ยา่งครบถว้นถูกตอ้ง 

4. ตดิตามและดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบ ประกาศ และขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 
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5. จดัทาํและจดัเกบ็รกัษาเอกสารสาํคญั ดงัต่อไปนี้ 

(5.1) ทะเบยีนกรรมการ 

(5.2) ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

(5.3) หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมถงึการจดัทาํขอ้มลูและเอกสาร

ประกอบการประชมุ 

(5.4) หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึการจดัทําขอ้มูลและเอกสารประกอบการ

ประชุม 

(5.5) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

(5.6) รายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร ตาม มาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) (“รายงานการมสีว่นไดเ้สยี”) 

6. จดัส่งสําเนารายงานการมสี่วนได้เสยี ให้แก่ประธานคณะกรรมการบรษิทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายใน 7  วนัทาํการ นบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 

7. ดาํเนินการเกีย่วกบัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบตัิที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

8. ดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั และดําเนินการอื่นใดใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมาย หรอืกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง

กาํหนด และ/หรอื ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด และ/หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย 
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10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

บรษิทัฯ ไดก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส สอดคลอ้งกบับทบาท หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ในการกํากบัการทาํงานของบรษิทัฯ และผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ สาํหรบั

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร มรีายละเอยีดดงันี้  

10.4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

1) คา่ตอบแทนกรรมการ  

บรษิทัฯ มกีารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจําทุกปี ผ่านการอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุ้น ทัง้นี้ ที่ประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 ของบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2564  ไดม้มีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ซึง่

ประกอบดว้ย คา่ตอบแทนรายเดอืน และคา่เบีย้ประชุม โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/คน) 

ค่าเบีย้ประชุม (บาท/ครัง้/คน) 

(เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชมุ) 

1. กรรมการบรษิทั 

-  ประธานกรรมการ 

-  กรรมการ 

 

25,000 

20,000 

 

15,000 

10,000 

2. กรรมการตรวจสอบ  

-  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

-  กรรมการ  

 

20,000 

15,000 

 

- ไมม่ ี- 

- ไมม่ ี- 

3. กรรมการบรหิาร 

-  ประธานกรรมการบรหิาร  

-  กรรมการ 

 

- ไมม่ ี- 

- ไมม่ ี- 

 

- ไมม่ ี- 

- ไมม่ ี- 

หมายเหตุ:  ไมม่สีทิธปิระโยชน์อื่นๆ ใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย นอกจากคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่เบีย้ประชุม 

โบนัสประจําปี   :   บรษิทัฯ ไม่มกีารกําหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของโบนัสใหแ้ก่กรรมการ อย่างไรกด็ ีสําหรบั

กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร จะได้รบัค่าตอบแทนในรูปแบบของโบนัสในฐานะผู้บรหิารของบรษิัทฯ ซึ่งจะสอดคล้องกับผล

ประกอบการของบรษิทัฯ ในแต่ละปี 
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ตารางแสดงคา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทัฯ สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

หมายเหตุ: 1 ขอ้มลูทีแ่สดงในตารางขา้งตน้ แสดงเพยีงรายชื่อกรรมการตามวนัทีใ่นหนงัสอืชีช้วนฉบบันี้เท่านัน้  
 2 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2564 ไดม้มีตอินุมตักิารแต่งตัง้ใหน้ายคณิต วลัยะเพช็ร ์ดาํรงตําแหน่ง

กรรมการบรษิทัแทนกรรมการท่านเดมิทีล่าออก ดงันัน้ นายคณิต วลัยะเพช็ร ์จงึยงัไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในปี 2563 

ตารางแสดงคา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 

หมายเหตุ: 1 ขอ้มลูทีแ่สดงในตารางขา้งตน้ แสดงเพยีงรายชื่อกรรมการตามวนัทีใ่นหนงัสอืชีช้วนฉบบันี้เท่านัน้ 
 2 นายคณิต วลัยะเพช็ร ์เริม่ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัในวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2564 จงึไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืนในเดอืนกุมภาพนัธไ์มเ่ตม็

เดอืน 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไมม่กีารจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรหิาร  

ช่ือ-สกลุ1 ตาํแหน่ง 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563 (บาท) 

กรรมการ

บริษทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม 

1. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการ 375,000 - 375,000 

2. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ กรรมการ 290,000 - 290,000 

3. นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการ 290,000 - 290,000 

4. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ กรรมการ 290,000 - 290,000 

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

6. นายคณิต วลัยะเพช็ร์2 กรรมการ - - - 

7. นางรชัดาภรณ์  ราชเทวนิทร ์ กรรมการอสิระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

290,000 240,000 530,000 

8. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล กรรมการอสิระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

290,000 180,000 470,000 

9. นางมรกต กุลธรรมโยธนิ กรรมการอสิระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

290,000 180,000 470,000 

  รวม  2,405,000 600,000 3,005,000 

ช่ือ-สกลุ1 ตาํแหน่ง 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2564 (บาท) 

กรรมการ

บริษทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม 

1. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการ 195,000  - 195,000  

2. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ กรรมการ 150,000  - 150,000  

3. นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการ 140,000  - 140,000  

4. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ กรรมการ 150,000  - 150,000  

5. นายชาน ช ูชง กรรมการ 150,000  - 150,000  

6. นายคณิต วลัยะเพช็ร ์ กรรมการ 122,8572 - 122,857 

7. นางรชัดาภรณ์  ราชเทวนิทร ์ กรรมการอสิระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

150,000  120,000  270,000 

8. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล กรรมการอสิระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

150,000 90,000 240,000 

9. นางมรกต กุลธรรมโยธนิ กรรมการอสิระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

150,000  90,000  240,000 

  รวม  1,357,857 300,000 1,657,857 



สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
   

 

  

สว่นที ่2.3.10 หน้า 8 

 

2) คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหารในฐานะผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รบัจากการดํารงตําแหน่งกรรมการ)

ประกอบดว้ย เงนิเดอืน และโบนสั มรีายละเอยีดดงันี้ 

รายการ สาํหรบัปี 2563    

สาํหรบัรอบระยะเวลา

หกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 

30 มิ.ย. 2564 

จาํนวน (ราย) 41 7 

คา่ตอบแทน (ลา้นบาท)  13.2 12.1 
หมายเหตุ: 1 ไม่รวมนายสุขสนัต์ ว่องชูวงศ ์นายคมกฤช ภาวศุทธนินท ์และนายปรชีา บางนกแขวก ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งผูบ้รหิารในปี 2564 และ

ไม่รวมนางอุรา ภาวสุทธนินท์ และดร.สุพศิ ทองรอด ซึ่งไดส้ิน้สุดการดํารงตําแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในปี 2563 และไม่รวมนายสมบุญ 

กงัวาลวุฒพิงศ ์ซึง่ไดส้ิน้สดุการดาํรงตําแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในวนัที ่1 มถิุนายน 2564 

 

10.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และรอบระยะเวลาหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ 

จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บรหิาร ประกอบด้วย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมในส่วนของ

นายจา้ง เป็นตน้ รวมเป็นมลูคา่เท่ากบั 463,260 บาท และ 619,204 บาท ตามลาํดบั นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดม้คีา่ตอบแทนอื่น

ทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ไดแ้ก่ รถประจาํตาํแหน่ง คา่น้ํามนัทีเ่กดิจากการใชร้ถ (Fleet card) และคา่โทรศพัทม์อืถอื เป็น

ตน้ 

10.4.3 นโยบายและวิธีการกาํหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ จูงใจให้

คณะกรรมการบรษิทันําพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นี้ ค่าตอบแทนของกรรมการจะอยู่

ในลกัษณะทีส่ามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมถงึขอบเขตของบทบาทและ

ความรบัผดิชอบ ประสบการณ์ การปฏิบตัิหน้าที่ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการตามความเหมาะสม 

รวมถงึประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่าน กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

เพิม่ขึน้ (เช่น คณะกรรมการชุดย่อย) จะได้รบัการพจิารณากําหนดค่าตอบแทนเพิม่ที่เหมาะสม โดยผูถ้อืหุ้นเป็นผู้อนุมตัิ

โครงสรา้งและอตัราคา่ตอบแทนกรรมการ ไมว่า่จะกาํหนดในรปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืไมเ่ป็นตวัเงนิ โดยคณะกรรมการบรษิทั

มหีน้าทีพ่จิารณากําหนดค่าตอบแทนใหม้คีวามเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที ่(เช่น ค่าตอบแทนประจาํ เบีย้ประชุม) 

และค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน (เช่น โบนัส บําเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ ได้สร้างให้แก่ผู้ถือหุ้น 

สอดคลอ้งกนักบัระดบัทีป่ฏบิตัใินอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั และไม่อยู่ในระดบัทีส่งูเกนิไปจนทําใหเ้กดิการมุ่งเน้นแต่ผล

ประกอบการระยะสัน้ โดยบรษิทัฯ จะเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทัง้รูปแบบและ

จาํนวนของคา่ตอบแทนตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 
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10.5 บคุลากร 

10.5.1 จาํนวนพนักงานทัง้หมด  

ตารางแสดงรายละเอยีดจํานวนพนักงานในแต่ละหน่วยงาน (ไม่รวมผูบ้รหิารตามนิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.) ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 

หน่วยงาน 

จาํนวนพนักงาน (ราย) 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

ประจาํ ชัว่คราว ประจาํ ชัว่คราว 

1 ฝ่ายปฏบิตักิารและโรงงาน 288 189 300 188 

2 ฝ่ายขายและการตลาด 93 - 97 - 

3 ฝ่ายบญัชกีารเงนิและสนิเชือ่ 37 - 37 - 

4 ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ 74 27 75 25 

5 ฝ่ายวชิาการและสง่เสรมิการขาย 10 - 11 - 

6 ฝ่ายจดัซือ้ 12 - 12 - 

7 ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ 8 2 8 2 

8 ฝ่ายธุรการ 18 3 18 3 

9 ฝ่ายบรหิารระบบคุณภาพ 8 - 9 - 

10 ฝ่ายธุรกจิอาหารสตัวบ์ก 6 - 8 - 

11 ฝ่ายสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั 8 

- 8 - 

12 ฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 13 

- 12 - 

13 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 - 1 - 

14 ฝ่ายบรหิาร1 2 - 3 - 

รวม 579 221 599 218 

หมายเหตุ:  1 ฝ่ายบรหิารประกอบดว้ย ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั และเจา้หน้าทีข่บัรถยนต ์

10.5.2 การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนักงานอย่างมีนัยสาํคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 2563 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มจีํานวนพนักงานรวม 730 ราย 

752 ราย 800 ราย และ 817 ราย ตามลาํดบั โดยบรษิทัฯ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมนีัยสาํคญัในชว่ง 3 ปีที่

ผา่นมา มเีพยีงการเพิม่ขึน้ของจาํนวนพนกังานเพยีงเลก็น้อย ซึง่เป็นไปตามลกัษณะธุรกจิทีเ่ตบิโตขึน้  

10.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

บรษิทัฯ ไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่าํคญัในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 
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10.5.4 ผลตอบแทนพนักงาน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีารจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงานในลกัษณะต่างๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวม

เจา้หน้าทีร่ะดบัผูบ้รหิาร) ปี 2563 และรอบระยะเวลาหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 ดงันี้ 

ค่าตอบแทน (ล้านบาท) ปี 2563 
รอบระยะเวลาหกเดือนส้ินสดุ

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

เงนิเดอืนและโบนสั 172.1 104.4 

คา่ล่วงเวลา 9.5 5.1 

คา่ตอบแทนอื่นๆ1 52.8 23.3 

รวม 234.4 132.8 

หมายเหตุ:  1 คา่ตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก ่ กองทุนสาํรองเลีย้งชพี ประกนัสงัคม และสวสัดกิารอื่นๆ เช่น คา่สนิน้ําใจ คา่เบีย้ขยนั และคา่วชิาชพี  

เป็นตน้ 

10.5.5 กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดม้อบหมายใหบ้รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทสิโก ้จํากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง

เลี้ยงชพีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ภายใตช้ื่อ กองทุนสาํรองเลี้ยงชพี ทสิโกม้าสเตอรร์่วมทุน 2 ซึง่จดทะเบยีนแล้ว ตัง้แต่

วนัที ่1 มนีาคม 2551 

10.5.6 นโยบายในการบริหารทรพัยากรบคุคลของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ ไดมุ้่งเน้นการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหพ้นักงานมศีกัยภาพเพิม่ขึน้ ในการทีจ่ะดําเนินงานให้

สอดคลอ้งต่อเป้าหมาย นโยบาย และทศิทางของบรษิทัฯ รวมทัง้สามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล บรษิทัฯ จงึใหค้วามสาํคญั

กับการกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านการสรรหา การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทักษะและ

ความสามารถ รวมถงึความรบัผดิชอบของบุคลากร การวางแนวทางอาชพี (Career Path) ของบุคลากรในแต่ละระดบั รวมถงึ

การใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อรกัษาไวซ้ึ่งบุคลากรทีม่คีุณภาพ พรอ้มกบัการ

สรา้งจติสาํนึกใหบุ้คลากรตระหนกัถงึการเป็นสว่นหนึ่งของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 

1. การสรรหา  

กระบวนการสรรหาต้องยดึหลกัความโปร่งใสของกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกพนักงาน และดําเนินการด้วย 

ความเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิโดยในการสรรหาบุคลากรของบรษิทัฯ จะต้องมกีารกําหนดคุณลกัษณะของ

พนักงานจากลกัษณะงาน พรอ้มทัง้ระบุวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ และขอ้กําหนดอื่นๆ ของแต่ละตําแหน่ง

งานอย่างชดัเจน และจะคดัเลือกผู้ที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมตามวธิีการที่กําหนดไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มคีุณสมบตัิ

เหมาะสมตามตาํแหน่งหน้าที ่

2. การกาํหนดค่าตอบแทน 

บรษิัทฯ มนีโยบายในการบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงานให้สามารถรกัษาพนักงานที่มคีุณภาพ 

ดึงดูดคนเก่งจากภายนอก และมุ่งเน้นการตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมภายในองค์กร 

ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดแรงงาน ตลอดจน ขอ้กฎหมาย วฒันธรรม และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อใหส้อดคล้องกบัพนัธกจิและค่านิยมขององค์กร การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการจ่าย

ค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยพจิารณาจาก ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานของ

พนักงานแต่ละบุคคล ประกอบกบัการพจิารณาดา้นความเท่าเทยีมภายในบรษิทัฯ ซึ่งประเมนิจากขอบเขตความรบัผดิชอบ 
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ความซบัซ้อนของงาน ประสบการณ์และทกัษะทีใ่ชใ้นการทํางานทีแ่ตกต่างกนั นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดก้ําหนดนโยบายการ

จ่ายเงนิรางวลัตามผลการปฏบิตังิานของพนักงาน และผลการดําเนินการของบรษิทัฯ เพื่อผลกัดนัวฒันธรรมการตอบแทน

ตามผลการปฏบิตังิาน 

นโยบายการจ่ายเงนิรางวลัทัง้ระยะสัน้และระยะยาว สอดคล้องกบัผลการดําเนินการของบริษัทฯ โดยกําหนด

เป้าหมายและตวัวดัในแต่ละปีใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธร์ะยะยาวของบรษิทัฯ ซึง่เรยีกว่า Enterprise Objective โดยมกีาร

วดัผล 4 ดา้น ดงันี้ 

1. Drive Superior Financial Performance – ผลกัดนัความเป็นเลศิในการบรหิารการเงนิและประสทิธิภาพ

การใชเ้งนิทุน 

2. Accelerate Growth – มุ่งเน้นการเตบิโตแบบกา้วกระโดดทัง้จากการเตบิโตของธุรกจิปัจจุบนั และการขยาย

การลงทุนซือ้กจิการ 

3. Drive Global Integration and Talent Development – ผนึกกําลัง เ ป็นองค์กรระดับโลกเพื่อ เพิ่มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกจิ และเพือ่พฒันาบุคลากรทีม่ศีกัยภาพสงู 

4. Build Differentiated Capabilities – เพื่อเป็นผูนํ้าของอุตสาหกรรม ดา้นการพฒันาทีย่ ัง่ยนื นวตักรรม และ

คุณภาพ 

3. การพฒันาบคุลากร 

การพฒันาบุคลากรในทุกๆ ระดบัเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลกัของบรษิทัฯ และเป็นพนัธสญัญาของคณะผูบ้รหิาร

ระดบัสงู เรามุ่งเน้นการนําเสนอวธิกีารฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเน้นทีก่ารปรบัเปลี่ยนทศันคติ

และวธิีการปฏิบตัิงานเพื่อให้ไปสู่องค์กรที่มมีาตรฐานระดบัสากล โดยผสมผสานทัง้การอบรมในห้องเรยีน (Classroom 

training) การสอนงานและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Coaching and giving feedback) และการประยุกต์ใชใ้นงานจรงิ (On-the-job 

training: OJT) โดยการอบรมและพฒันาประกอบไปดว้ยรปูแบบต่างๆ ดงันี้ 

• การดแูลพนักงานใหม่ เพื่อใหก้ารตอ้นรบัอย่างอบอุ่น ทําใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัองคก์รอย่างราบรื่น และ

เป็นรากฐานสูค่วามสาํเรจ็ในระยะยาว 

• การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ค่านิยมองคก์ร การเรียนรูว้ฒันธรรมท่ีแตกต่าง และจรรยาบรรณธรุกิจ โดย

ผูเ้ชีย่วชาญจากทัง้ในและนอกองค์กรเพื่อให้พนักงานเขา้ถงึขอ้มูลและทรพัยากรทีจ่ําเป็น เพื่อนําไปสู่ความ

เป็นเลศิ 

• ระบบพ่ีเลี้ยง การสอนงาน และการให้ข้อเสนอแนะ เพือ่สง่เสรมิและสรา้งศกัยภาพความเป็นผูนํ้า 

• โครงการเรียนรู้งานข้ามสายงาน เพือ่สง่เสรมิความรู ้การแบ่งปัน และความรว่มมอื 

• การมอบหมายงานท่ีท้าทาย ดว้ยทรพัยากรสาํหรบัการเรยีนรูแ้ละการสอนงานเพือ่สง่เสรมิการเจรญิเตบิโต 

• การสบัเปล่ียนหมุนเวียนสายงาน เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนทกัษะและกระตุ้นแรงบนัดาลใจ สร้างเครือข่าย 

รวมทัง้วสิยัทศัน์ในระยะยาวซึง่เกดิจากการมองภาพทีก่วา้งขึน้ 

• การได้รบัมอบหมายงานด้านต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรและพฒันาทกัษะด้านภาษา 

รวมทัง้เพิม่ความกา้วหน้าใหก้บัพนกังานทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
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• กระบวนการติดตามการพฒันาบุคลากร เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาบุคลากรที่มี

ความสามารถทัว่โลกและตดิตามความคบืหน้าการพฒันาบุคลากรเหล่านี้ 

• การฝึกอบรมแก่พนักงาน เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

4.  แผนกาํลงัคนสาํรองและการสืบทอดตาํแหน่ง 

บรษิทัใหค้วามสําคญักบัการวางแผนการสบืทอดตําแหน่ง โดยระบุตําแหน่งงานทีม่คีวามสําคญัในการขบัเคลื่อน

ธุรกิจทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต (Critical Positions) รวมถึงกําหนดขัน้ตอน และหลกัเกณฑ์การพจิารณาการประเมิน

ความสามารถ ประเมนิศกัยภาพของผูบ้รหิารที่สอดรบักบัแผนกลยุทธ์ทางธุรกจิดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจน (Talent Review 

Process) และดําเนินการประเมนิอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยผลการประเมนิจะทําให้บรษิัทสามารถวเิคราะห์ศกัยภาพของ

ผูบ้รหิารและองคก์รในภาพรวม (Organization Capability) และใชเ้ป็นแนวทางการวางแผนสบืทอดตําแหน่งผูบ้รหิารต่างๆ 

ซึ่งบรษิทัมกีารดําเนินการควบคู่กนัไป ทัง้ในส่วนของการวางแผนพฒันาพนักงานภายในทีม่คีวามสามารถและมศีกัยภาพ 

(Individual Development Plan) และการสรรหาผูท้ี่เหมาะสมจากภายนอก เพื่อเตรยีมความพร้อมให้ทนักบัการสบืทอด

ตําแหน่งงานที่สําคญั (Succession Planning) ทัง้นี้ บรษิัทจะมกีารติดตามและประเมนิผลความก้าวหน้าในการพฒันา

พนักงานทีจ่ะมารบัการสบืทอดตําแหน่ง (Successor) อย่างต่อเนื่อง พรอ้มกบัการประเมนิสถานการณ์ความต้องการทาง

ธุรกจิ และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานไวล่้วงหน้าเป็นระยะๆ เพื่อปรบัแผนการสรรหา พฒันา และจดัทํา

แผนสบืทอดตําแหน่งใหม้ปีระสทิธภิาพ สอดรบักบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ และมบุีคลากรทีพ่รอ้มสาํหรบัสบืทอดตําแหน่ง

สาํคญัต่างๆ  

ในแต่ละปี บรษิทัจะมกีารทบทวนตําแหน่งงานหลกัขององคก์รโดยใชก้ระบวนการพจิารณาตําแหน่งงานอย่างเป็น

ระบบ เพือ่ใหท้ราบถงึตําแหน่งงานทีม่คีวามสาํคญัในการขบัเคลื่อนธุรกจิขององคก์ร (Critical Position) ทัง้ในปัจจุบนั และใน

อนาคต  

ฝ่ายกลยุทธ์ทรพัยากรบุคคลจะเป็นผูป้ระสานงานในการวางแผนสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) โดยจดัใหม้ี

การประชุมร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารในหน่วยงานหลกัขององค์กรและผูบ้รหิารสูงสุดฝ่ายทรพัยากรบุคคล ทัง้นี้นอกจากการ

เสรมิสรา้งความมศีกัยภาพในการดาํเนินการของธุรกจิ ยงัสามารถชว่ยลดความเสีย่งในการดาํเนินธุรกจิอยา่งต่อเนื่องอกีดว้ย 

แผนการสบืทอดตาํแหน่งงานของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี้ 

1.  แผนการสบืทอดตําแหน่งงานในตําแหน่งงานทีม่คีวามสําคญั (Succession Plan for Critical Position): เป็น

การวางแผนผูส้บืทอดตําแหน่งตามระยะเวลาทีค่าดว่าผูส้บืทอดตําแหน่งมคีวามพร้อมในการดํารงตําแหน่ง

นัน้ๆ ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 

a. พรอ้มทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งทนัท ี(Ready Now) 

b. พรอ้มทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งในระยะเวลา 2-3 ปี (Ready in 2-3 years) 

c. พรอ้มทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งในระยะเวลา 3-5 ปี (Ready in 3-5 years) 

2. แผนการสบืทอดตําแหน่งงานในกรณีฉุกเฉิน (Succession for Emergency Plan): เป็นการวางตวัพนักงานที่

จะมารบัหน้าที่แทนผู้บริหารในตําแหน่งงานสําคญัเป็นการชัว่คราวเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน โดยบริษัทได้

สนับสนุนใหผู้บ้รหิารแต่ละฝ่ายกําหนดชื่อผูส้บืทอดตาํแหน่งในกรณีฉุกเฉินไว ้โดยอาจแบ่งงานออกเป็นสว่นๆ 

และ มชีือ่ผูร้บัผดิชอบแต่ละสว่นงานอยา่งชดัเจน 
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การจดัทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงาน จะทําควบคู่ไปกับการประเมินศกัยภาพของพนักงาน (Talent Review 

Process) และแผนพฒันาศกัยภาพของพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan)  ฝ่ายทรพัยากรบุคคลร่วมกบั

ผูบ้รหิารของแต่ละหน่วยงานจะรว่มกนัประเมนิศกัยภาพของพนกังาน และกาํหนดแผนพฒันาพนกังานรายบุคคล (Individual 

Development Plan) อย่างชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่พนักงานทีเ่ป็นผูส้บืทอดตําแหน่ง จะมกีารวเิคราะหข์ดีความสามารถ 

เพื่อใช้ในการทําแผนพฒันาขึน้เป็นขัน้ตอน และมกีารตดิตามประเมนิผลการพฒันาอย่างสมํ่าเสมอ แผนงานต่างๆ จะถูก

ปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รตามความจาํเป็น เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนกังานและองคก์รจะไดร้บัประโยชน์

อย่างเต็มที่ ถูกต้องตามวตัถุประสงค์ของการจดัทําแผนสบืทอดตําแหน่ง และนําไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ด้านการสบืทอด

ตาํแหน่งงานขององคก์รต่อไป  
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11. การกาํกบัดแูลกิจการ 

11.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกจิการทีด่วีา่เป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิการดาํเนนิงานของ

บรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพและมกีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึ่งจะนําไปสู่ประโยชน์สงูสุดต่อผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย ตัง้แต่

พนักงาน ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึไดเ้หน็ควรใหม้กีารจดัทาํนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสําคัญตัง้แต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ จนถงึหลกัการในการบรหิารงานของผูบ้รหิารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นแนวทาง

ในการบรหิารองค์กรทําให้เกิดความเชื่อมัน่ว่าการดําเนินงานใดๆ ของบรษิทัฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคํานึงถึง

ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

เพื่อใหบ้รษิทัฯ มคีวามน่าเชื่อถอืสาํหรบัผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสรา้งคุณค่าให้

กจิการอย่างยัง่ยนื ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกจิ ผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสงัคมโดยรวม บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัทาํ

นโยบายการกํากบัดูแลกจิการทีด่โีดยยดึหลกัปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 ซึ่ง

จดัทาํโดยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพือ่เป็นแนวทางในการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ 

หลกัการและนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสําคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยครอบคลุมหลกัปฏบิตัิ

ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) 8 หลกัปฏบิตั ิดงันี้ 

หลกัปฏิบติั 1  บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

หลกัปฏิบติั 2  กาํหนดวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื  

หลกัปฏิบติั 3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล  

หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร  

หลกัปฏิบติั 5  สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ  

หลกัปฏิบติั 6  ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

หลกัปฏิบติั 7  รกัษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู  

หลกัปฏิบติั 8  สนบัสนุนการมสีว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้  
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หลกัปฏิบติั 1: บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

• หลกัปฏิบติั 1.1 บทบาทของคณะกรรมการในฐานะผูนํ้าบริษทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัเขา้ใจและตระหนักถงึบทบาทความรบัผดิชอบในฐานะผูนํ้าซึ่งตอ้งกํากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ มกีาร

บรหิารจดัการทีด่ซีึง่ครอบคลุมถงึ 

(1) การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

(2) การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสําคญัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้าหมาย 

(3) การตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงาน 

• หลกัปฏิบติั 1.2 การกาํกบัดแูลกิจการเพื่อสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายในการกํากบัดูแลกจิการเพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนืเพื่อบรรลุผลสาํเรจ็

ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ กล่าวคอื 

(1) ดาํเนินธุรกจิใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดไดด้ว้ยผลประกอบการทีด่ ีโดยคาํนึงถงึผลกระทบในระยะยาว 

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย กล่าวคือ 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อความสาํเรจ็ในการดาํเนินธุรกจิอยา่งมจีรรยาบรรณ ซึง่นอกเหนือจาก

ผลประกอบการทางการเงนิแลว้ คณะกรรมการยงัคาํนึงถงึผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และใหค้วามสาํคญัใน

การสรา้งและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม คณะกรรมการบรษิทัจะประพฤตตินใหเ้ป็นแบบอย่าง

ทีด่ใีนฐานะผูนํ้าองคก์ร นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัจดัทําคูม่อืจรรยาบรรณบรษิทั (Code of Conduct) เพื่อ

เป็นแนวปฏบิตัใินการดําเนินธุรกจิใหม้จีรรยาบรรณรวมถงึเป็นแนวทางใหก้รรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุด

ยอ่ย ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถอืปฏบิตั ิ 

(3) ประกอบธุรกจิโดยคํานึงถงึประโยชน์ต่อสงัคม ควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้มสี่วนช่วยลด

ผลกระทบดา้นลบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(4) สามารถดาํเนินธุรกจิใหส้ามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลงต่างๆ 

• หลกัปฏิบติั 1.3 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

บริษทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีด่แูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารทุกคนปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ (Accountability 

and Responsibility) ระมดัระวงั (Duty of Care) ซื่อสตัย์สุจรติ (Duty of Loyalty) เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็น

สาํคญั รวมทัง้ดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนโยบายต่างๆ ของบรษิัทฯ โดยต้องจดัให้มกีลไกอย่างเพยีงพอที่จะมัน่ใจได้ว่าการดําเนินงานของ 

บรษิัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

นโยบายต่างๆ ของบรษิทัฯ เช่น นโยบายการทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั (Related Party Transaction Policy) และนโยบาย

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั เป็นตน้ 
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• หลกัปฏิบติั 1.4 บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบหลกัของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการจะทําความเขา้ใจขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการ

มอบหมายหน้าที่และความรบัผดิชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและฝ่ายจดัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

(1) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบหลกัของคณะกรรมการบรษิทั 

ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตลอดจนนโยบายต่างๆ ดว้ย

ความรบัผดิชอบ ความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษิทัจงึได้จดัทํา “กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั” โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบรษิัทฯ 

เขา้ใจบทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนและเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล และมคีวามโปรง่ใส โดยจะมกีารทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจาํอยา่งน้อยปีละครัง้ 

(2) คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรหิาร เพื่อทาํหน้าทีพ่จิารณา กลัน่กรองขอ้มลู และเสนอแนะความเหน็และแนวทางก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั  

องคป์ระกอบ อํานาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย แสดงอยู่ในกฎบตัรของคณะกรรมการ

ชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการแต่ละชุด โดยจะมกีารทบทวนกฎบตัรดงักล่าว

เป็นประจาํอยา่งน้อยปีละครัง้ 

(3) ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความสาํคญัในขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน และมอบหมายอํานาจ

การจดัการกจิการใหแ้กฝ่่ายจดัการ รวมทัง้ตดิตามดแูลฝ่ายจดัการใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(3.1) อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบหลกัของคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึ 

ก. พจิารณาให้ความเหน็ชอบ และอนุมตั ิเป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย แผนการดําเนินธุรกจิ 

ทศิทางและกลยุทธ์ทางธุรกจิ งบประมาณประจาํปี แผนการขยายกจิการ แผนการลงทุน และแผนการ

เงนิ ของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร และฝ่ายจดัการจดัทํา รวมถงึนําเสนอ

ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ(ในกรณีทีจ่าํเป็น) 

ข. กํากบัดแูลการบรหิารจดัการและการปฏบิตังิานของกรรมการบรหิาร ฝ่ายจดัการ พนักงาน หรอืบุคคล

ใดๆ ซึ่งไดร้บัมอบหมายใหท้ําหน้าทีด่งักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย แผนการ

ดาํเนินธุรกจิ ทศิทางและกลยุทธ์ทางธุรกจิ งบประมาณประจาํปี แผนการขยายกจิการ แผนการลงทุน 

และแผนการเงนิ ที่คณะกรรมการบรษิทั อนุมตั ิให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อ

เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

รวมถงึปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 
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ค. สรา้งวฒันธรรมองคก์รใหย้ดึมัน่ในจรยิธรรม รวมทัง้ปฏบิตัตินเป็นตน้แบบทีด่ ีเชน่ จดัใหม้นีโยบายการ

กํากบัดแูลกจิการ จดัใหม้จีรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร และตดิตามให้

มกีารนําไปปฏบิตั ิ

ง. จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณทางธุรกจิ และ

นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีไมน้่อยกวา่ปีละหนึ่งครัง้ รวมถงึกาํกบั

ดูแลให้บริษัทฯ มีการดําเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดย

สมํ่าเสมอ มกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มมีาตรฐาน และโปรง่ใส 

(3.2) อํานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบหลกัของคณะกรรมการบรษิทัร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และหรอื

ฝ่ายบรหิาร ประกอบไปดว้ย 

ก. พจิารณา กําหนด และกํากบัดูแลใหม้นีโยบายการดําเนินงานในภาพรวมทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และเป้าหมายหลกัในการประกอบธรุกจิ โดยฝ่ายบรหิารเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาตดัสนิใจ

เพื่อมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารนําไปดําเนินการ โดยฝ่ายบรหิารมหีน้าทีด่ําเนินงานบรหิาร ควบคุมและ

ติดตาม กิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนการดําเนินธุรกิจที่

คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบแลว้ และฝ่ายบรหิารมหีน้าทีร่ายงานใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัทราบอยา่งสมํ่าเสมอ 

ข. ดแูลความเหมาะสมเพยีงพอของระบบบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน 

ค. กาํหนดอาํนาจดาํเนินการทีเ่หมาะสมกบัความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร 

ง. จดัใหม้ชี่องทางในการสื่อสารกบัคณะกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกํากบั

ดแูลการเปิดเผยขอ้มลู เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มคีวามถูกตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส มคีวามน่าเชือ่ถอืและมมีาตรฐาน

สงูสดุ 

หลกัปฏิบติั 2: กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ ท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

• หลกัปฏิบติั 2.1 การกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัอย่างยิง่ต่อการกําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการดําเนินธุรกจิของ

องค์กรใหเ้ป็นไปดว้ยความยัง่ยนื สอดคล้องกบัการสรา้งคุณค่าใหก้บักจิการ ลูกคา้ คู่คา้ ผูม้สี่วนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม 

และสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีอ่ยูภ่ายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะกําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั (Objectives) ขององค์กรไวอ้ย่างชดัเจน เหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคม ควบคู่กบัการเน้นการดําเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม รบัผดิชอบ โปร่งใส และ

เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและดําเนินการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรบัทราบ เขา้ใจ และขบัเคลื่อน

องคก์รใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

(2) แนวคดิหลกัในการกําหนดรปูแบบธุรกจิของบรษิทัฯ คอื การเป็นองคก์รทีมุ่่งเสรมิสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการ ผูม้สี่วนได้

เสยี และสงัคมควบคู่กนัไป โดยยดึหลกัธรรมาภบิาลในการดาํเนินธุรกจิ และคาํนึงถงึความสาํคญัของสภาพแวดล้อม

และปัจจยัต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้การนําและประยกุตใ์ชน้วตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อเกดิ

ประโยชน์ และเขา้กบัสภาพสงัคม การดาํรงชวีติ และความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคและผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งทุก

ฝ่ายอยา่งเหมาะสม รวมทัง้คาํนึงถงึความพรอ้ม ความชาํนาญ และความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการดว้ย 
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(3) คณะกรรมการบรษิัทได้กําหนดค่านิยมองค์กร (Value) โดยมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจอย่างมคีุณธรรม (Integrity) มี

ความรบัผดิชอบในผลของการกระทํา (Accountability) ความโปร่งใส (Transparency) และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

(Corporate Social Responsibility) 

• หลกัปฏิบติั 2.2 กลยทุธท์างธรุกิจและแผนงานประจาํปีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 

คณะกรรมการกําหนดกลยุทธท์างธุรกจิ และแผนงานประจาํปี ใหส้อดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

หลกัของกจิการ โดยมกีารนํานวตักรรม และเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดูแลใหก้ารจดัทํากลยุทธ์ทางธุรกจิ และแผนงานประจําปีใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และเป้าหมายหลกัของกจิการ ในแต่ละช่วงเวลาโดยคาํนึงถงึปัจจยัแวดลอ้ม โอกาส และความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ ยอมรบั

ได ้และสนับสนุนใหม้กีารจดัทาํกลยุทธร์ะยะกลาง (3 ถงึ 5 ปี) ดว้ย เพื่อใหม้ัน่ใจว่า กลยุทธแ์ละแผนงานประจาํปีไดม้ี

การพจิารณาถงึผลกระทบในระยะเวลาทีย่าวขึน้และตามทีจ่ะสามารถคาดการณ์ไดต้ามควร 

(2) ในการกาํหนดกลยุทธแ์ละแผนงานประจาํปี คณะกรรมการบรษิทัจะกาํกบัดแูลใหม้กีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ปัจจยั

และความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งตลอดสาย value chain รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ทีอ่าจ

มผีลต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ โดยจดัใหม้กีลไกทีท่าํใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูม้สี่วน

ไดเ้สยีแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึ่งรวมถงึ การกําหนดใหม้ชี่องทางการสื่อสารระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ ไว้

ชดัเจน 

(3) ในการกําหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหม้กีารส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม และนํานวตักรรม และ

เทคโนโลยมีาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยยงัคงอยู่

บนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(4) เป้าหมายทีก่ําหนดจะตอ้งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิและศกัยภาพขององคก์ร โดยคณะกรรมการบรษิทัจะ

กําหนดเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ โดยการบรรลุเป้าหมายจะตอ้งมาจากการประกอบธุรกจิอย่างสุจรติ 

เทีย่งตรง และโปรง่ใส และตระหนกัถงึความเสีย่งทีอ่าจนําไปสูพ่ฤตกิรรมทีผ่ดิกฎหมายหรอืขาดจรยิธรรมรว่มไปดว้ย 

(5) คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัใหม้กีารสื่อสารวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร ผ่านวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ

ค่านิยมองค์กร รวมทัง้กลยุทธ์และแผนงาน ให้ทุกคนในบรษิทัฯ รบัทราบและเขา้ใจถงึความสําคญัเพื่อให้สามารถ

นําไปปฏบิตัไิดโ้ดยทัว่กนั 

(6) คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรและการควบคุมการดาํเนินงานทีเ่หมาะสม รวมทัง้ตดิตาม

การดาํเนินการตามกลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปี 

หลกัปฏิบติั 3: เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทัท่ีมีประสิทธิผล 

• หลกัปฏิบติั 3.1 โครงสร้าง องคป์ระกอบ และคณุสมบติักรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ทัง้ใน

เรื่ององค์ประกอบ คุณสมบตั ิความเชีย่วชาญ ประสบการณ์ จํานวนกรรมการที่เหมาะสมกบัธุรกจิ สดัส่วนกรรมการอิสระ 

เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมและจาํเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีก่าํหนดไว ้

(1) โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยบุคคลซึ่งมคีวามรูค้วามสามารถ เป็นผูม้บีทบาทสําคญัในการกําหนด

นโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจของบรษิัทฯ โดยจะร่วมกบัคณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจดัการวางแผนการ
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ดาํเนินงาน ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงนิ การบรหิารความเสีย่ง และภาพรวมขององคก์ร รวมถงึมบีทบาทสาํคญั

ในการกํากบัดแูลตรวจสอบ และประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงูให้

เป็นไปตามแผนทีว่างไว ้

 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการและกรรมการอสิระ ในจาํนวนและคุณสมบตัติามทีป่ระกาศของสาํนักงาน 

ก.ล.ต. กาํหนด ซึง่การแต่งตัง้และถอดถอนจะตอ้งกระทาํโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีุณสมบตัหิลากหลาย

ทัง้ในด้านความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะไดค้ณะกรรมการบรษิทัโดยรวมทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม 

และมกีรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 คนทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัฯ ดําเนิน

กจิการอยู ่

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณากําหนดจํานวนกรรมการใหม้คีวามเหมาะสมกบัขนาด ประเภท และความซบัซ้อน

ของธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อใหก้รรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยคณะกรรมการบรษิทัต้องมี

จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกนิ 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมี

ถิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะมสีดัส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารที่สะท้อนอํานาจที่

ถ่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารทีส่ามารถใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการ

ทํางานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ และกรรมการอิสระมีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”)  ทัง้นี้ จะมกีารดูแลให้กรรมการอสิระทํางานร่วมกบัคณะกรรมการบรษิัททัง้หมดได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ 

(4) คณะกรรมการบรษิทัจะเปิดเผยขอ้มูลกรรมการ อาท ิอายุ เพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถือหุ้น 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการและการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นรายงานประจาํปี 

• หลกัปฏิบติั 3.2 บทบาทและหน้าท่ีของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทจะเลอืกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มัน่ใจว่าองค์ประกอบและการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั เอือ้ต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอยา่งมอีสิระ 

(1) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าที่บรหิารมหีน้าที่ความรบัผดิชอบต่างกนั ทัง้นี้ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดบทบาทและอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไวอ้ยา่งชดัเจนเพือ่ไมใ่หค้นใดคนหนึ่งมอีาํนาจโดยไมจ่าํกดั 

(2) การแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(2.1) บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

ก. เป็นผู้นําของคณะกรรมการบริษัท กํากับ ติดตาม และดูแลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการบรษิทัมปีระสทิธภิาพและบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
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ข. สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และ

ก่อใหเ้กดิการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

ค. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และมมีาตรการดูแลใหเ้รื่องสําคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีที่

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอสิระ จะแต่งตัง้กรรมการอสิระหนึ่งท่านมาร่วมพจิารณากําหนด

วาระการประชุมของคณะกรรมการ 

ง. จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่รรมการจะอภปิรายประเดน็สาํคญั

กนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั สง่เสรมิใหก้รรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ ใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ 

จ. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และระหวา่ง

คณะกรรมการบรษิทั และฝ่ายจดัการ 

(2.2) บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการบรหิาร 

ก. เป็นผูนํ้าของฝ่ายจดัการ โดยร่วมกบัคณะกรรมการบรษิทักําหนดและทบทวนกลยุทธ ์ภารกจิ เป้าหมาย

ทางการเงนิ แผนงานทางธุรกจิ และงบประมาณประจาํปี 

ข. บรหิารจดัการ กํากบัดแูล และปฏบิตังิานประจาํตามปกตธิุรกจิเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และใหเ้ป็นไป

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ แผนธุรกจิ และงบประมาณตามทีไ่ดร้บั

มอบหมาย และ/หรอื อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ค. ออกคําสัง่ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายของบรษิทัฯ และเป็นไปเพือ่ประโยชน์ในการบรหิารงานของบรษิทัฯ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ง. ตดิตามผลการดําเนินงานและความกา้วหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละโครงการ และรายงานผลรวม

ทัง้ปัญหาหรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

จ. ควบคุมดูแลการบรหิารงานและกําหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการของกลุ่มบรษิัทฯ เพื่อให้สามารถ

จดัการและรบัผดิชอบการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตดิตามการบรหิารงาน

ของกลุ่มบรษิทัฯ เพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ 

ฉ. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

(2.3) บทบาทหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

เป็นไปตามขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าที่บรหิารซึ่งได้รบัอนุมตัิโดยที่

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ซึง่โดยหลกัรวมถงึ 

ก. กํากบัดูแล บรหิารจดัการธุรกจิ และการปฏบิตังิานประจําตามปกตธิุรกจิ เพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

และกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายที่กําหนดไว้ และ

งบประมาณตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบและอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้ 
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ข. กํากบัดูแลการบรหิารจดัการด้านการเงนิ การตลาด ทรพัยากรบุคคล และด้านการปฏิบตัิงานอื่นๆ 

โดยรวมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์นโยบายและแผนธุรกจิของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ ตามที่

ไดร้บัความเหน็ชอบและอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ค. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มีผล

ประกอบการทีด่ตีามเป้าหมาย รวมถงึจดัใหม้กีารรายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการ

บรษิทั อยา่งสมํ่าเสมอ รวมถงึหาโอกาสปรบัปรุงและพฒันาใหม้ผีลประกอบการทีเ่ตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

ง. ดําเนินการใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน และตรงเวลา และมรีะบบปฏิบตัิการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงมกีารรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ให้

เป็นผูด้แูลในเรือ่งดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

จ. สัง่การ ออกระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ประกาศ และบนัทกึภายในสาํหรบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อให้

สอดคล้องกบันโยบาย และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ รวมทัง้รกัษาระเบยีบอนัดงีามภายใน

บรษิทั รวมถงึดูแลให้บรษิทั มกีารกํากบัดูแลกจิการที่ด ีการปฏบิตัติามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกจิ 

และนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

(3) คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายใหก้รรมการอสิระดํารงตําแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปีนับจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ให้

ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก อย่างไรก็ด ีคณะกรรมการบรษิทัอาจเสนอแต่งตัง้กรรมการอสิระนัน้ใหด้ํารง

ตําแหน่งต่อไปหากคณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาถึงคุณสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

จาํเป็นต่าง ๆ อยา่งสมเหตุสมผล และเพือ่ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

(4) คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุด

ย่อย จาํนวนครัง้ของการประชุม จาํนวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา รวมถงึรายงานผลการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด ตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

• หลกัปฏิบติั 3.3 การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่วมกันในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ รวมถึงกรรมการชุดย่อยโดยมี

กระบวนการทีโ่ปร่งใสและชดัเจน เพือ่ใหไ้ดค้ณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งขอ้กําหนด

ตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารประชุมเพื่อพจิารณาหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลเพื่อใหไ้ดก้รรมการทีม่ ี

คุณสมบตัทิีเ่หมาะสม มคีวามรูค้วามชํานาญทีเ่หมาะกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้มกีารพจิารณาประวตัิ

ของบุคคลดงักล่าวก่อนจะนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ โดยจะดําเนินการใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บั

ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอเกีย่วกบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่ประกอบการตดัสนิใจ 

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการ ก่อนทีจ่ะมกีารสรรหากรรมการที่

ครบวาระ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของ

กรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย 

(3) ในกรณีทีม่กีารแต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นทีป่รกึษาของคณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูของทีป่รกึษานัน้ไว้

ในรายงานประจาํปี รวมทัง้ความเป็นอสิระหรอืไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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• หลกัปฏิบติั 3.4 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอีํานาจพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ดงันัน้ ในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่

ประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ 

จูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นี้ ค่าตอบแทนของ

กรรมการจะอยู่ในลกัษณะทีส่ามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมถงึขอบเขตของ

บทบาทและความรบัผดิชอบ ประสบการณ์ การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการตามความเหมาะสม  

(1) คณะกรรมการบรษิทัทาํหน้าทีพ่จิารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ  

(2) ค่าตอบแทนกรรมการ สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิทัฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขต 

บทบาท และความรบัผดิชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่บรษิัทฯ คาดว่าจะได้รบัจาก

กรรมการแต่ละท่าน กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ (เช่น คณะกรรมการชุดย่อย) จะ

ได้รบัการพจิารณากําหนดค่าตอบแทนเพิม่ที่เหมาะสมโดยอยู่ในลกัษณะที่เปรยีบเทยีบได้กบัระดบัที่ปฏบิตัิอยู่ใน

อุตสาหกรรมทีป่ระกอบธุรกจิเดยีวกนัและบรษิทัทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนั 

(3) ผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมตัโิครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ไม่ว่าจะกําหนดในรูปแบบทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืไม่เป็นตวั

เงนิ โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีพ่จิารณากําหนดค่าตอบแทนใหม้คีวามเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที ่

(เชน่ คา่ตอบแทนประจาํ เบีย้ประชุม) และคา่ตอบแทนตามผลการดาํเนินงาน (เชน่ โบนสั บาํเหน็จ) โดยเชือ่มโยงกบั

มลูค่าทีบ่รษิทัฯ ไดส้รา้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ สอดคลอ้งกนักบัระดบัทีป่ฏบิตัใินอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั และไม่อยู่ใน

ระดบัทีส่งูเกนิไปจนทาํใหเ้กดิการมุง่เน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้ 

(4) คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มกีารเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึง

ภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบและจํานวนของค่าตอบแทนด้วย ทัง้นี้ จํานวนเงิน

คา่ตอบแทนทีเ่ปิดเผย ตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

(5) ในกรณีทีม่กีารแต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นทีป่รกึษาของคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ใหค้าํปรกึษาและแนะนําในการดาํเนินการ

ขา้งต้น จะจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลของที่ปรกึษานัน้ไว้ในรายงานประจําปี รวมทัง้ความเป็นอิสระหรอืไม่มคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• หลกัปฏิบติั 3.5 การปฏิบติัหน้าท่ีและจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอของกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบรษิทัมกีลไกสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตน  

(2) เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัฯ ไดอ้ย่างเพยีงพอ โดยกรรมการจะไม่ดาํรง

ตําแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิกว่า 5 บรษิทั และจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูดาํรงตําแหน่งอื่นของกรรมการใหเ้ป็นที่

รบัทราบ 

(3) ในกรณีทีก่รรมการดาํรงตําแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในกจิการอื่นทีม่ ี

ความขดัแยง้ หรอืสามารถใช้โอกาสหรอืขอ้มูลของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการบรษิทัจะกําหนด

มาตรการป้องกนัอย่างเพยีงพอและมกีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบตามความเหมาะสม กล่าวคอื กรรมการและผูบ้รหิาร

ของบรษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งรายงานส่วนไดเ้สยีของตนและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่

อาจจะเกดิขึน้ และหา้มมสี่วนร่วมในการพจิารณาและอนุมตัเิรื่องนัน้ๆ ในกรณีทีต่นเองมสี่วนไดเ้สยีในเรื่องทีบ่รษิทัฯ 

จะเขา้ทาํรายการดงักล่าว 
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(4) คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายสนับสนุนใหก้รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจาํนวนการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

• หลกัปฏิบติั 3.6 การกาํกบัดแูลบริษทัย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีรอบและกลไกในการกํากบัดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี 

ในระดบัทีเ่หมาะสมกบักจิการแต่ละแหง่ รวมทัง้บรษิทัยอ่ยมคีวามเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย ดงันี้ 

(1) โครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทัยอ่ย 

(1.1) การเสนอชือ่บุคคลเป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ย 

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะมอบหมายใหผู้แ้ทนของบรษิทัฯ เขา้ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยร่วมตาม

สดัส่วนการถือหุ้น เพื่อทําหน้าที่กํากบัดูแลให้บรษิัทย่อยดําเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย นโยบายการ

กํากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมถงึสอดคล้องกบันโยบายของบรษิทัฯ และดําเนินการใหบ้รษิทัย่อยมรีะบบควบคุม

ภายในทีเ่หมาะสมและรดักุม 

(1.2) ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูแ้ทนของบรษิทัฯ ในบรษิทัยอ่ย 

กรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัร่วมนัน้ มขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ตามทีก่ําหนดไวใ้นขอบวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัยอ่ย 

กรรมการของบรษิทัย่อยมหีน้าทีด่าํเนินการตามนโยบายการดาํเนินธุรกจิเพื่อสนับสนุนใหบ้รษิทัสามารถบรรลุ

วตัถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว และต้องใช้ดุลพนิิจในการบรหิารจดัการบรษิัทย่อยเพื่อประโยชน์ของ

บริษัทย่อยและบริษัทฯ ในภาพรวม รวมทัง้รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะ

กรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบและพจิารณาอย่างสมํ่าเสมอ และจะตอ้งปฏบิตัหิน้าที่

ใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกจิ รวมถงึนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีบ่รษิทัฯ กาํหนดขึน้ 

(2) การดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ย 

บรษิทัฯ จะเป็นผูก้ําหนดนโยบายและระบบการจดัการทีส่ําคญัต่างๆ โดยเฉพาะในดา้นการเงนิและการบญัช ีระบบ

ควบคุมภายใน ระบบบรหิารความเสี่ยง และระบบป้องกนัการทุจรติ และระบบงานอื่นๆ ของบรษิัทย่อย เพื่อให้

แนวทางบรหิารจดัการกจิการบรษิทัย่อยสอดคลอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัของบรษิทัฯ เช่น มาตรฐานการ

บญัช ีนโยบายทางการเงนิ นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี 

(3) การเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัยอ่ย 

ตดิตามใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเปิดเผยขอ้มลู ฐานะทางการเงนิและผลดําเนินการ การทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั

และรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นียัสาํคญั และรายการ

ที่มนีัยสําคญัอื่นใดต่อบรษิทัฯ และการดําเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการกํากบัดูแลและการบรหิาร

จดัการบรษิทัยอ่ยใหค้รบถว้นและถูกตอ้งตามทีก่ฎหมายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งประกาศกาํหนด 
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(4) การเขา้รว่มลงทุนในกจิการอื่น 

หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกจิการอื่นอย่างมนีัยสําคญั เช่น มสีดัส่วนการถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่รอ้ยละ 20 

แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสําคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จําเป็น 

คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้กีารจดัทําขอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้หรอืขอ้ตกลงอื่น เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนเกีย่วกบั

อํานาจในการบรหิารจดัการและการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องสําคญั การติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อ

สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัทาํงบการเงนิของบรษิทัไดต้ามมาตรฐานและกาํหนดเวลา 

• หลกัปฏิบติั 3.7 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจําปีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมนิจะถูกนําไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปดว้ย 

(1) คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแก้ไขต่อไป โดยกําหนดบรรทดัฐานที่จะใช้

เปรยีบเทยีบกบัผลการปฏบิตังิานอยา่งมหีลกัเกณฑ ์

(2) ในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน อย่างน้อยต้องเป็นวธิปีระเมนิดว้ยตนเอง (self-evaluation) หรอือาจใชว้ธิปีระเมนิ

แบบไขว้ (cross-evaluation) ร่วมด้วยตามความเหมาะสม และเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมนิใน

ภาพรวมไวใ้นรายงานประจาํปี 

(3) คณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาจดัใหม้ทีีป่รกึษาภายนอกช่วยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเดน็ในการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการดว้ยกไ็ด ้และเปิดเผยการดาํเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี 

(4) ผลการประเมนิของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย จะถูกนําไปใชป้ระกอบพจิารณาความเหมาะสม

ขององคป์ระกอบคณะกรรมการแต่ละคณะ 

• หลกัปฏิบติั 3.8 การเสริมสร้างทกัษะและพฒันาความรู้แก่กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดูแลใหก้รรมการแต่ละท่านมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบับทบาทหน้าที ่ลกัษณะการ

ประกอบธุรกจิและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รบัการเสรมิสร้าง

ทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้ัน่ใจว่าบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่จะไดร้บัการแนะนําและมขีอ้มูลทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ซึ่งรวมถงึความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์เป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม ตลอดจน

ลกัษณะธุรกจิและแนวทางการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหก้รรมการได้รบัการอบรมและพฒันาความรู้ที่จําเป็นอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสรมิและ

สนับสนุนใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เขา้ร่วมการสมัมนาและศกึษาในหลกัสตูรการอบรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของบุคคลดงักล่าว 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะสนับสนุนและสง่เสรมิใหก้รรมการทุกท่านมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน

ความเสีย่ง และสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

(4) คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ

บรษิทัในรายงานประจาํปี 
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• หลกัปฏิบติั 3.9 การประชมุคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้ัน่ใจว่าการดาํเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย สามารถ

เข้าถึงข้อมูลที่จําเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จําเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั 

(1) กาํหนดการประชุม จาํนวนการประชุม 

ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อยปีละสีค่รัง้ โดยต้องมกีารกําหนดวนัและสถานทีป่ระชุมไวล่้วงหน้า 

ประธานคณะกรรมการบรษิัท อาจเรยีกประชุมเป็นกรณีพเิศษเพื่อพจิารณาเรื่องจําเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะ

เหน็สมควร 

(2) ระเบยีบวาระการประชุม หนงัสอืเชญิประชุม และเอกสารประกอบการประชุม 

ในกรณีทีผู่ด้ํารงตําแหน่งประธานกรรมการบรษิทั ไม่ใช่กรรมการอสิระ คณะกรรมการจะแต่งตัง้กรรมการอสิระหนึ่ง

ท่านเพือ่รว่มพจิารณากาํหนดวาระประชุมคณะกรรมการ  

ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทั ใหป้ระธานคณะกรรมการบรษิทัหรอืเลขานุการบรษิทั โดยคาํสัง่ของประธาน

คณะกรรมการบรษิทั ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงักรรมการของบรษิทัฯ ไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ใน

กรณีจาํเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสทิธปิระโยชน์ของบรษิทัฯ จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นหรอืกําหนดวนัประชุมใหเ้รว็

กวา่นัน้กไ็ด ้

(3) องคป์ระชุม 

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อยกวา่กึง่หนึ่งของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบ

เป็นองคป์ระชุม  ทัง้นี้ กรรมการบรษิทัอาจมาเขา้ประชุมดว้ยตนเองหรอืเขา้ร่วมประชุมโดยวธิอีื่นซึ่งเป็นไปตามที่

กฎหมายกําหนด และกรรมการบรษิัททุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดทีจ่ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

ในระหว่างการประชุม หากมกีารตดัสนิใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขดัแย้งในผลประโยชน์หรอืการได้เปรยีบ

เสยีเปรยีบในผลประโยชน์นัน้ กรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง และ

ตอ้งออกจากทีป่ระชุมระหวา่งการพจิารณาเรือ่งดงักล่าว ทัง้นี้ เพื่อความเป็นอสิระในการตดัสนิใจของกรรมการท่าน

อื่น 

(4) การประชุม การนําเสนอ รายงานการประชมุ 

(4.1) ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการอาจเชญิฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ 

ๆ เขา้ร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบขอ้ซกัถามหรอืให้ขอ้มูลเพิม่เติมในฐานะที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และ

เพื่อให้คณะกรรมการบรษิทัมโีอกาสรู้จกัฝ่ายจดัการและผู้บรหิารระดบัสูงสําหรบัใช้ประกอบการพจิารณา

แผนการสบืทอดตาํแหน่ง 

(4.2) คณะกรรมการบรษิทัสามารถเขา้ถงึสารสนเทศทีจ่าํเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากประธานคณะกรรมการบรหิาร ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงอื่นที่ได้ร ับมอบหมายและในกรณีที่จําเป็น 

คณะกรรมการบรษิัทอาจจดัให้มคีวามเห็นอิสระจากที่ปรกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก โดยถือเป็น

คา่ใชจ้่ายของบรษิทัฯ 
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(4.3) คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูจ้ดัทาํรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา 

(5) การประชุมของกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจดัใหม้กีารประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเปิด

โอกาสใหม้กีารประชุมระหว่างกนัเองตามความจําเป็น เพื่ออภปิรายปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความ

สนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย และจะแจง้ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึ

ผลการประชุมดว้ย 

(6) เลขานุการบรษิทั 

(6.1) คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้เลขานุการบรษิัท โดยพจิารณาคุณสมบตัิและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะ

ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการให้คําแนะนําเกี่ยวกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบรษิทัจะต้องทราบ 

ดแูลการจดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เอกสารสาํคญัต่าง ๆ และกจิกรรมของคณะกรรมการ

บรษิทั รวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏบิตัติามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั นอกจากนี้ คณะกรรมการ

บรษิทั จะตอ้งเปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัในรายงานประจําปีและบน website 

ของบรษิทัฯ 

(6.2) เลขานุการบรษิัทต้องปฏิบตัหิน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สุจรติ รวมทัง้

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจน

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เลขานุการบรษิทั มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 

ก. ใหข้อ้มลูและคาํแนะนําเบือ้งตน้แก่กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ธุรกจิ ขอ้กําหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตดิตามดูแลใหม้กีารปฏบิตัอิย่าง

ถูกตอ้ง รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงของขอ้กาํหนดกฎหมายทีม่นียัสาํคญัแก่กรรมการ และผูบ้รหิาร 

ข. จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และ

กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม ่

ค. ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกําหนด และมติที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นโยบายการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีไดอ้ย่างครบถ้วน

ถูกตอ้ง 

ง. ตดิตามและดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งตามระเบยีบ ประกาศ และ

ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์  สาํนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรอืกฎระเบยีบ

ทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

จ. จดัทาํและจดัเกบ็รกัษาเอกสารสาํคญั ดงัต่อไปนี้ 

- ทะเบยีนกรรมการ 

- ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
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- หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมถงึการจดัทําขอ้มูลและ

เอกสารประกอบการประชุม 

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดทําข้อมูลและเอกสาร

ประกอบการประชมุ 

- แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

- รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตาม มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) (“รายงานการมสีว่นไดเ้สยี”) 

ฉ. จดัส่งสําเนารายงานการมสี่วนได้เสยี ให้แก่ประธานคณะกรรมการบรษิทั และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7  วนัทาํการ นบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้  

ช. ดําเนินการเกี่ยวกบัการประชุมคณะกรรมการบรษิัท และการประชุมผูถ้อืหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กฎระเบยีบ และขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิี่

ประชุมผูถ้อืหุน้และทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

ซ. ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั และดาํเนินการอื่นใดใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมาย หรอืกฎระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งกําหนด และ/หรอื ตามทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนด และ/หรอืตามทีค่ณะกรรมการ

บรษิทั มอบหมาย 

(6.3) คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนและส่งเสรมิใหเ้ลขานุการบรษิทัไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูท้ีจ่ะเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เลขานุการบรษิทัควรเขา้อบรมเพื่อพฒันา

ศกัยภาพในวชิาชพีเลขานุการบรษิทัในหลกัสตูรรบัรอง (certified program) 

หลกัปฏิบติั 4: สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

• หลกัปฏิบติั 4.1 การสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัจะดําเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ามกีารสรรหาและพฒันาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิาร

ระดบัสงู ใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจ่าํเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้าหมาย 

(1) คณะกรรมการบรษิัท ซึ่งอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบรหิารพจิารณาหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลที่มี

คุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(2) คณะกรรมการบรษิัท ซึ่งอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบรหิารติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารจดัให้มี

ผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่หมาะสม โดยคณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการบรหิาร (ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัมี

การมอบหมายหน้าทีด่งักล่าวใหค้ณะกรรมการบรหิาร) และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร รว่มกนัพจิารณาหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารในการสรรหาและแต่งตัง้บุคคลทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเสนอใหม้าดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 

(3) คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนักถงึความสาํคญัและเป็นสิง่จําเป็นของการสบืทอดตําแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสูงของ

องคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยไดก้ําหนดใหม้ ีการกําหนดหลกัเกณฑ์การสบื

ทอดตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูในตาํแหน่งทีส่าํคญั 
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(4) คณะกรรมการบรษิัทส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและผู้บรหิารระดบัสูง ได้รบัการอบรมและ

พฒันาเพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน 

• หลกัปฏิบติั 4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิทัควรกาํกบัดแูลใหม้กีารกาํหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนและการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 

(1) คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายในการกาํหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนทีเ่ป็นเครือ่งจงูใจให ้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ 

ผูบ้รหิารระดบัสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดบัปฏบิตังิานใหส้อดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว ซึง่รวมถงึ 

(1.1) การพจิารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน ผลการดําเนินงานระยะสัน้ (เช่น โบนัส) 

และผลการดาํเนินงานระยะยาว (เชน่ โครงการทีใ่หส้ทิธปิระโยชน์แก่พนกังานในรปูแบบต่าง ๆ เป็นตน้) 

(1.2) การกําหนดนโยบายเกีย่วกบัการจ่ายค่าตอบแทน โดยคํานึงถงึปัจจยัต่าง ๆ ทีส่าํคญั เช่น ระดบัค่าตอบแทน

เทยีบเท่าไดก้บัระดบัอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดาํเนินงานของกจิการ เป็นตน้ 

(1.3) การกาํหนดนโยบายเกีย่วกบัเกณฑก์ารประเมนิผล และการสือ่สารใหเ้ป็นทีร่บัทราบ 

(2) พจิารณาแต่งตัง้และพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และผู้บริหาร

ระดบัสงู และพจิารณากําหนดค่าตอบแทน รวมถงึมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอีํานาจในการบรรจุ การ

แต่งตัง้ การถอดถอน การกําหนด การเลื่อน การลด การตดัเงนิเดอืน หรอืค่าจา้ง การโยกยา้ยพนักงานทีไ่ม่เขา้ขา่ย

เป็นผูบ้รหิาร 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาและกําหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมนิผลงาน โครงสรา้งค่าตอบแทนของ

ผูบ้รหิารระดบัสงู และตดิตามใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารประเมนิผูบ้รหิารระดบัสงูใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประเมนิ

ดงักล่าว  

(4) คณะกรรมการบรษิทัจะกาํกบัดแูลใหม้กีารกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมนิผลงานสาํหรบัทัง้องคก์ร 

• หลกัปฏิบติั 4.3 โครงสร้างและความสมัพนัธข์องผูถ้ือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัควรทาํความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการบรหิารและ

ดาํเนินงานของกจิการ เพือ่มใิหเ้ป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูที่

อาจมผีลกระทบต่อกจิการอยา่งเหมาะสม 

• หลกัปฏิบติั 4.4 การพฒันาทกัษะบคุลากร 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่

เหมาะสม 

(1) คณะกรรมการควรดแูลใหม้กีารบรหิารทรพัยากรบุคคลทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและกลยุทธ์ขององคก์ร พนักงานในทุก

ระดบัมคีวามรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รบัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม เพื่อรกัษาบุคลากรที่มี

ความสามารถขององคก์รไว ้ 
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(2) คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มกีารจดัตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชพีเพื่อดูแลให้พนักงานมกีารออมอย่างเพยีงพอสําหรบั

รองรบัการเกษียณ รวมทัง้สนับสนุนให้พนักงานมคีวามรู้ความเขา้ในการบรหิารจดัการเงนิ การเลอืกนโยบายการ

ลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัชว่งอาย ุระดบัความเสีย่ง เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติั 5: ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

• หลกัปฏิบติั 5.1 สร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ มีคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมีความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูคา่แก่ธุรกจิควบคูไ่ปกบัการสรา้ง

คุณประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(1) คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีส่่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรม และดแูลใหฝ่้ายจดัการ

นําไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการดําเนินงาน และการติดตามผลการ

ดาํเนินงาน 

(2) คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมเพื่อเพิม่คุณค่าใหก้จิการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง ทัง้

ในแง่รูปแบบธุรกจิ แนวคดิ มุมมองในการออกแบบและพฒันาสนิคา้และบรกิาร การวจิยั การปรบัปรุงกระบวนการ

ผลติและกระบวนการทาํงาน รวมทัง้การร่วมมอืกบัคูค่า้ และไม่สนับสนุนใหเ้กดิพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม ผดิกฎหมาย

หรอืขาดจรยิธรรม 

• หลกัปฏิบติั 5.2 ประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจสอดคล้องกับจรรยาบรรณบริษัทและมีความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (operational plan) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าทุกฝ่ายของ

องคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และกลยทุธข์องกจิการ 

คณะกรรมการบรษิทัจะจดัให้มกีลไกที่ทําใหม้ัน่ใจว่ากจิการประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อเป็นแนวทางใหทุ้กส่วนในองคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหลกัทีเ่ป็นไปดว้ยความยัง่ยนื ซึง่รวมถงึเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) ความรบัผดิชอบต่อพนักงาน โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งและปฏบิตัต่ิอพนักงานและ

ลูกจา้งอย่างเป็นธรรมและเคารพสทิธมินุษยชน ไดแ้ก่ การกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ เหมาะสมตาม

ความรู้ ความสามารถ และผลงาน การดูแลสุขภาพอนามยั สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัในการทํางาน การ

อบรมส่งเสรมิและพฒันาความรู้ พฒันาศกัยภาพ และส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้

พนกังานมโีอกาสพฒันาทกัษะการทาํงานในดา้นอื่น ๆ 

(2) ความรบัผดิชอบต่อลูกค้า โดยปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้ง และคํานึงถงึสุขภาพ ความ

ปลอดภยั ความเป็นธรรม การเกบ็รกัษาขอ้มลูลูกคา้ การกําหนดคุณภาพสนิคา้ การตดิตามวดัผลความพงึพอใจของ

ลูกคา้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงสนิคา้ รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสรมิการขาย (sales conduct) ตอ้ง

กระทาํอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ ไมท่าํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืใชป้ระโยชน์จากความเขา้ใจผดิของลกูคา้ 

(3) ความรบัผดิชอบต่อคูค่า้ โดยมกีระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและเงือ่นไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรรม ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง

ครบถ้วน ปฏบิตัติามขอ้ตกลงอย่างเคร่งครดั รวมถงึตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลคู่ค้าเพื่อพฒันาการประกอบ

ธุรกจิระหวา่งกนัอยา่งยัง่ยนื 
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(4) ความรบัผดิชอบต่อชุมชน โดยนําความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพฒันาโครงการที่สนับสนุนกิจการอนัเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม มกีารตดิตามและวดัผลความคบืหน้าและความสาํเรจ็ในระยะยาว 

(5) ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยป้องกนั ลด จดัการและดแูลใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัจะไม่สรา้งหรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบ

ในทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ และไมก่ระทาํการใดทีจ่ะส่งผลเสยีหายต่อ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(6) การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกจิอยา่งเปิดเผยโปรง่ใสภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 

(7) การต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนั โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและมี

นโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนั และจดัให้มชี่องทางและกระบวนการรบัและจดัการกบัขอ้ร้องเรียน 

(whistle blowing) เกีย่วกบัการทาํผดิกฎหมาย กฎ ระเบยีบ จรรยาบรรณ หรอืการทุจรติคอรร์ปัชนั 

• หลกัปฏิบติั 5.3 จดัสรรทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล โดยคํานึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

(1) คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความจําเป็นของทรพัยากรที่ต้องใช้ ทัง้ทรพัยากรทางการเงนิ (financial capital) 

การผลติ (manufactured capital) ภมูปัิญญา (intellectual capital) บุคลากร (human capital) สงัคมและความสมัพนัธ ์

(social and relationship capital) และธรรมชาต ิ(natural capital) รวมทัง้ตระหนักว่าการใชท้รพัยากรแต่ละประเภท

มผีลกระทบต่อกนัและกนั ซึ่งการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกนัย่อมทําให้เกิดผลกระทบต่อ

ทรพัยากรที่ต่างกนัด้วย ดงันัน้ ในการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบธุรกจิ คณะกรรมการบรษิทัจะคํานึงถึงผลกระทบและ

ความคุม้ค่าทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทรพัยากร โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของการมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบ และสรา้งคุณค่า

ใหแ้ก่กจิการอยา่งยัง่ยนื 

(2) คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้มัน่ใจว่า ในการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการ ฝ่ายจดัการมกีาร

ทบทวน พฒันา ดูแลการใชท้รพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยคํานึงถงึการเปลี่ยนแปลง

ของปัจจยัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 

• หลกัปฏิบติั 5.4 การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มกีรอบการกํากบัดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กรที่

สอดคล้องกบัความต้องการของกจิการ รวมทัง้ดูแลใหม้กีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิม่โอกาสทางธุรกจิและ

พฒันาการดาํเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง เพือ่ใหก้จิการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้ัน่ใจวา่ 

- บรษิทัฯ ไดท้าํตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

- บรษิทัฯ มรีะบบการรกัษาความปลอดภยั ของขอ้มลู ในการรกัษาความลบั (confidentiality) 

- การรกัษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของขอ้มูล (availability) รวมทัง้ป้องกนัมใิห้มกีารนํา

ขอ้มลูไปใชใ้นทางมชิอบ หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
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- บรษิัทฯ ได้พจิารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และมมีาตรการในการบรหิารจดัการความเสี่ยง

ดงักล่าวในดา้นต่าง ๆ เชน่ การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ (business continuity management) การบรหิาร

จดัการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (incident management) การ

บรหิารจดัการทรพัยส์นิสารสนเทศ (asset management) เป็นตน้ 

- บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาการจดัสรรและบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัใน

การกําหนดลําดบัความสําคญัของแผนงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกบัแผน 

กลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรพัยากรบุคคลด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ และความสอดคลอ้งกบัรปูแบบธุรกจิ (business model) เป็นตน้ 

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหก้ารบรหิารความเสีย่งขององคก์รครอบคลุมถงึการบรหิารและจดัการความเสีย่ง

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้มีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

หลกัปฏิบติั 6: ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

• หลกัปฏิบติั 6.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีจ่ะทาํ

ใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(1) คณะกรรมการบรษิทัเขา้ใจความเสีย่งทีส่าํคญัของกจิการและอนุมตัคิวามเสีย่งทีย่อมรบัได ้

(2) คณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการชุดยอ่ยทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีจ่ากคณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้นีโยบายการ

บรหิารความเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ ์และความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องกจิการ เพือ่เป็น

กรอบการปฏบิตังิานในกระบวนการบรหิารความเสีย่งของทุกคนในองค์กรใหเ้ป็นทศิทางเดยีวกนั และดูแลใหม้กีาร

ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งเป็นประจาํ 

(3) ใหฝ่้ายบรหิารและผูบ้รหิารสูงสุดในสายงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัจจยัความเสีย่งนัน้ๆ ประเมนิปัจจยัเสีย่งทัง้ภายในและ

ภายนอกบรษิทัฯ อย่างสมํ่าเสมอ โดยฝ่ายบรหิารและผูบ้รหิารสูงสุดต้องทําการวเิคราะห์ถงึสาเหตุทีท่ําใหเ้กดิความ

เสีย่ง เพื่อกําหนดมาตรการบรหิารความเสีย่งออกเป็นแนวทางการปฏบิตังิาน เพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิความเสีย่งนัน้ 

หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนัน้ๆ รวมถึงต้องติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้และ

ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่นําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการต่อไป  

(4) คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัฯ ไดม้กีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึน้ของความเสีย่งทีไ่ด้

ระบุไวเ้พื่อจดัลําดบัความเสีย่ง และมวีธิจีดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม (เช่น การยอมรบัความเสีย่ง (take) การลดหรอื

การควบคุมความเสีย่ง (treat) การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (terminate) และการถ่ายโอนความเสีย่ง (transfer)) รวมทัง้

ตดิตามและประเมนิผลประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอ 

• หลกัปฏิบติั 6.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สามารถปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพและ

อสิระ 
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(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 3 ท่าน ซึง่ทุกท่านตอ้งเป็นกรรมการอสิระ และมคีุณสมบตัิ

และหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยคุณสมบตัิของกรรมการอิสระตาม

หลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. เป็นดงันี้ 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของผูข้ออนุญาต บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ี่

เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจาํ หรอืผูม้ ี

อํานาจควบคุมของผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืของผูม้อีํานาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี

ก่อนวนัทีย่ ื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน  ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคย

เป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา 

มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผู้

มอีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูข้อ

อนุญาตหรอืบรษิทัยอ่ย   

(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบัผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของ

ตน  รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบัผู้

ขออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการทํารายการทางการคา้ทีก่ระทํา เป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ 

การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื

ทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่น

ทํานองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งชําระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 

ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองผูข้ออนุญาต หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  ทัง้นี้ 

การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ

พจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบั

บุคคลเดยีวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้

มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานัก

งานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้

มอีาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาตสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี

ก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา

ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
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ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอื

หุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 

ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทั

ย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่

ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น 

ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทั

ยอ่ย 

(ฌ) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของผูข้ออนุญาต 

(2) หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดก้าํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้น “กฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ” ซึง่รวมถงึหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(2.1) สอบทานใหก้จิการมกีารรายงานทางการเงนิและการเผยขอ้มลูในงบการเงนิอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น  

(2.2) สอบทานใหก้จิการมรีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล 

(2.3) สอบทานใหก้จิการปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2.4) พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ 

โยกย้าย ถอดถอนหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(2.5) พจิารณาและใหค้วามเหน็รายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อให้

มัน่ใจไดว้่าเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อ

บรษิทัฯ 

(2.6) สอบทานให้บรษิัทฯ มกีระบวนการในการต่อต้านคอร์รปัชนัตามแนวทางของหน่วยงานกํากบัดูแลต่างๆ 

อย่างมปีระสทิธิผล เริม่ตัง้แต่การประเมนิความเสี่ยง การสร้างระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างองิและแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการการ

ต่อตา้นคอรร์ปัชนั ตามทีส่ายงานตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมนิแลว้เพื่อมัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีะบบต่างๆ 

ในการต่อต้านคอร์รปัชนัตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมนิตนเองของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะกําหนดให้บรษิทัฯ มกีลไกหรอืเครื่องมอืที่จะทําให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลทีจ่ําเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย เช่น เอื้ออํานวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเรยีกผูท้ี่

เกีย่วขอ้งมาใหข้อ้มูล การไดห้ารอืร่วมกบัผูส้อบบญัช ีหรอืแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่น

ใดมาประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

(4) คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจาํปี 
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• หลกัปฏิบติั 6.3 ความป้องกนัความขดัแย้งของผลประโยชน์และรายงานการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบรษิทักําหนดนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง

ปฏบิตัหิน้าทีบ่นหลกัการทีว่่าการตดัสนิใจในการเขา้ทําธุรกรรมหรอืรายการใดๆ ของบรษิทัฯ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์

สงูสดุของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ และนกัลงทุน 

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะกาํกบัดแูลใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึง่รวมถงึการกาํหนดมาตรการการใช้

ขอ้มลูของบรษิทัฯ การจดัการขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์(market sensitive information) นอกจากนี้ 

จะดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังาน หลกัเกณฑก์ารใชแ้ละรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

(2) คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัทีข่ดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยควรหลกีเลี่ยง

การกระทาํทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณา ตอ้ง

แจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธ์หรอืการเกี่ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เขา้ร่วมการพจิารณา

ตดัสนิ รวมถงึไมม่อีาํนาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ 

(3) คณะกรรมการบรษิทักําหนดใหก้รรมการรายงานการมสี่วนไดเ้สยี อยา่งน้อยก่อนการพจิารณาวาระการประชุมและให้

บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหก้รรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีอย่างมี

นัยสาํคญัในลกัษณะทีอ่าจทาํใหก้รรมการรายดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ งดเวน้จากการมสี่วนร่วม

ในการประชมุพจิารณาในวาระนัน้ 

• หลกัปฏิบติั 6.4 การต่อต้านคอรร์ปัชนั 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัทีช่ดัเจน โดยกําหนดไวใ้น “นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ

การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั” และไดส้ือ่สารในทุกระดบัขององคก์รและบุคคลภายนอกเพือ่ใหเ้กดิการนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้โีครงการหรอืแนวทางต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั รวมถงึการสนับสนุนกจิกรรมที่

สง่เสรมิและปลกูฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

• หลกัปฏิบติั 6.5 การรบัเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ํากบัดแูลใหม้กีลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและการดาํเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแส โดยได้

กาํหนดแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนไวใ้น “นโยบายเกีย่วกบัการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส” ซึง่รวมถงึ 

(1) ขอบเขตของการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส 

(2) แนวทางการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส 

(3) การใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแส พยาน และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) ชอ่งทางในการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส ซึง่มมีากกวา่ 1 ชอ่งทาง 

 ทัง้นี้ จะจดัใหม้กีารเปิดเผยชอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนไวใ้น website ของบรษิทัฯ หรอืรายงานประจาํปี 

หลกัปฏิบติั 7: รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

• หลกัปฏิบติั 7.1 จดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูสาํคญั 
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คณะกรรมการบรษิทัรบัผดิชอบดูแลให้ระบบการจดัทํารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลสําคญั ถูกต้อง 

เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะดาํเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จะดูแลใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทําและเปิดเผยขอ้มูล มคีวามรู ้ทกัษะและประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัหน้าที่

ความรบัผดิชอบ และมจีํานวนเพยีงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถงึผูบ้รหิารสูงสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ 

ผูจ้ดัทาํบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบรษิทั และนกัลงทุนสมัพนัธ ์

(2) จะจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีตามความจาํเป็นและเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอสอดคลอ้ง

กบักฎหมายและคาํนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง และดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูที ่ถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลา และ

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั และปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็น

รายงานทางการเงนิ ควรพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(2.1) ผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 

(2.2) ความเหน็ของผูส้อบบญัชใีนรายงานทางการเงนิ และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัระบบควบคุมภายใน 

(2.3) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2.4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษิทัฯ 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูล ซึ่งรวมถงึงบการเงนิ รายงานประจําปี แบบ 56-1 สามารถ

สะทอ้นฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานอย่างเพยีงพอ และสนับสนุนใหจ้ดัทําคําอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่าย

จดัการ (Management Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทัง้นี้ 

เพื่อให้นักลงทุนได้รบัทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกบัฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของ

บรษิทัฯ ในแต่ละไตรมาสไดด้ยีิง่ขึน้ 

(4) ในกรณีทีก่ารเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเกีย่วขอ้งกบักรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการท่านนัน้จะดแูล

ใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูในสว่นของตนมคีวามครบถว้นถูกตอ้ง เชน่ ขอ้มลูการถอืหุน้ของกลุ่มตน เป็นตน้ 

• หลกัปฏิบติั 7.2 ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี 

คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามดแูลเพือ่ใหบ้รษิทัฯ มคีวามเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถใน

การชาํระหนี้ 

(1) คณะกรรมการบรษิัทจะกํากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการติดตามและประเมนิฐานะทางการเงนิของกจิการ และรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการจะร่วมกนัหาทางแกไ้ขโดยเรว็หากเริม่มี

สญัญาณบ่งชีถ้งึปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการชาํระหนี้ 

(2) ในการอนุมตักิารทํารายการใดๆ หรอืการเสนอความเหน็ให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมตั ิคณะกรรมการบรษิทัจะทําให้

มัน่ใจไดว้่า การทํารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดําเนินกจิการ สภาพคล่องทางการเงนิ หรอื

ความสามารถในการชาํระหนี้ 

• หลกัปฏิบติั 7.3 การแก้ไขปัญหากรณีประสบปัญหาทางการเงิน 
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หากเกดิภาวะทีก่จิการประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบรษิทัจะทาํใหม้ัน่ใจ

ไดว้่า กจิการมแีผนในการแกไ้ขปัญหาหรอืมกีลไกอื่นทีจ่ะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงนิได ้ทัง้นี้ ภายใตก้ารคํานึงถงึสทิธิ

ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

(1) กรณีทีก่จิการมแีนวโน้มทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนี้หรอืมปัีญหาทางการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามอย่างใกลช้ดิ 

และดแูลใหก้จิการประกอบธุรกจิดว้ยความระมดัระวงั และปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะกาํกบัดแูลใหก้จิการกาํหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ โดยคาํนึงถงึความเป็นธรรมต่อผู้

มสีว่นไดเ้สยี ซึง่รวมถงึเจา้หนี้ ตลอดจนตดิตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานสถานะอยา่งสมํ่าเสมอ 

(3) คณะกรรมการบรษิัทจะทําให้มัน่ใจได้ว่า การพจิารณาตดัสนิใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงนิของบรษิัทฯ 

จะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 

• หลกัปฏิบติั 7.4 นักลงทุนสมัพนัธ ์

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทําหน้าที่สื่อสารและ

ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน นักวเิคราะห ์และผูเ้กีย่วขอ้งอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั 

และทนัเวลา 

(1) คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายการสื่อสารและเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั ทนัเวลา 

ใชช้่องทางทีเ่หมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบัและขอ้มูลทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัย์ รวมทัง้มกีารสื่อสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้

องคก์รในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว 

(2) คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดผู้ที่รบัผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีความ

เหมาะสมกบัการปฏบิตัหิน้าที ่เขา้ใจธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั คา่นิยมองคก์ร และสามารถ

สือ่สารกบัตลาดทุนไดเ้ป็นอยา่งด ี

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลให้ฝ่ายจดัการกําหนดทศิทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสมัพนัธ์ เช่น การจดัใหม้ี

หลกัปฏิบตัิในการให้ขอ้มูล รวมทัง้กําหนดหน้าที่และความรบัผดิชอบของนักลงทุนสมัพนัธ์ให้ชดัเจน เพื่อให้การ

สือ่สารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• หลกัปฏิบติั 7.5 การเผยแพร่ข้อมลูด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิใหม้กีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่

ขอ้มลูตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดและผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบรษิัทฯ พร้อมทัง้นําเสนอขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนั ซึ่ง

รวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

(1) วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และคา่นิยมองคก์ร 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

(3) รายชือ่คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงู 

(4) งบการเงนิและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานทัง้ฉบบัปัจจุบนั และของปีก่อนหน้า 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี ทีส่ามารถดาวน์โหลดได ้
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(6) ขอ้มลูหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัฯ ไดนํ้าเสนอต่อนกัวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน หรอืสือ่ต่าง ๆ 

(7) โครงสรา้งการถอืหุน้ และโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ 

(8) รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ (ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) 

(9) หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

(10) นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและนโยบายที่สําคญั เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรของ

คณะกรรมการยอ่ยทุกชุด จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

(11) ขอ้มลูตดิต่อหน่วยงานรบัเรือ่งรอ้งเรยีน หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์และเลขานุการบรษิทั 

หลกัปฏิบติั 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้น 

• หลกัปฏิบติั 8.1 การมีส่วนร่วมของผูถ้ือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้ัน่ใจวา่ ผูถ้อืหุน้มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งสาํคญัของบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

(1) กํากบัดแูลใหเ้รื่องสาํคญั ทัง้ประเดน็ทีก่ําหนดในกฎหมายและประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อทศิทางการดาํเนินงานของ

กจิการ ได้รบัการพจิารณาและ/หรอือนุมตัิโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสําคญัดงักล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) สนับสนุนการมสี่วนร่วมของผูถ้อืหุน้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรอื ชื่อบุคคลเพื่อ

เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อื

หุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีม ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ กําหนดและประกาศผ่าน website ของบรษิทัฯ และ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(3) กาํกบัดแูลใหห้นงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้มขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอต่อการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ กล่าวคอื 

(3.1) ส่งหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งและเผยแพร่บน website ของบรษิทัฯ ก่อนวนัประชุม 

ตามระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด 

(3.2) เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยกําหนดหลกัเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้า และ

เผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้น website ของบรษิทัฯ 

(3.3) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุม ประกอบดว้ย 

- วนั เวลา และสถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

- วาระการประชุม โดยระบุวา่ เป็นวาระเพือ่ทราบหรอืเพือ่อนุมตั ิรวมทัง้แบ่งเป็นเรือ่ง ๆ อยา่งชดัเจน 

- วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละวาระการประชุมทีเ่สนอ 

- หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชยก์ําหนด โดยนําเสนอขอ้มลูของกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 

คน เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ได ้
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- ขอ้มลูประกอบการประชุมอื่น ๆ เชน่ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนบัและแจง้ผลคะแนนเสยีง สทิธิ

ของหุน้แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสยีง ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีเ่สนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อื

หุน้ เอกสารทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และแผนทีข่องสถานทีจ่ดั

ประชุม เป็นตน้ 

• หลกัปฏิบติั 8.2 การประชมุผูถ้ือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี

ประสทิธภิาพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน ดงัต่อไปนี้ 

(1) กาํหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชุม โดยคาํนงึถงึความสะดวกในการเขา้รว่มประชุมของผูถ้อืหุน้ 

(2) ดแูลไมใ่หม้กีารกระทาํใดๆ ทีเ่ป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุม หรอืสรา้งภาระใหผู้ถ้อืหุน้จนเกนิควร ในกรณีทีผู่ถ้อื

หุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ 

เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มหนงัสอืนดัประชุม 

(3) ส่งเสรมิการนําเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้

การดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แมน่ยาํ 

(4) ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีน้าทีด่แูลใหการประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

และขอ้บงัคบัของบรษิทั ชี้แจงเกี่ยวกบักฎเกณฑ์ทีใ่ชใ้นการประชุม รวมถงึขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิจดัสรรเวลา

สาํหรบัแต่ละวาระการประชุมทีก่ําหนดไวอ้ย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็และตัง้คาํถามต่อที่

ประชุมในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได ้

(5) เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถร่วมตดัสนิใจในเรื่องสําคญัได ้การดําเนินการประชุมผูถ้อืหุน้จะเป็นไปตามระเบยีบวาระการ

ประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่

สนับสนุนการเพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใช้

เวลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

(6) ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ผู้บรหิารสูงสุดด้านการเงนิของบรษิัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอสิระ 

ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถงึผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ควรเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ เพื่อใหผู้้

ถอืหุน้มโีอกาสซกัถามในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

(7) ก่อนเริม่การประชุม ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัทราบจาํนวนและสดัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและของผูถ้อืหุน้

ทีม่อบฉนัทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง 

(8) ในกรณีทีว่าระใดมหีลายรายการ ประธานทีป่ระชุมควรจดัใหม้กีารลงมตแิยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถ้อืหุน้ใชส้ทิธ ิใน

การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง้กรรมการ 

(9) สนับสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง และส่งเสรมิใหม้บุีคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีง

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยผลการลงคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง ในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุม

ทราบ พรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

 

 



สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
   

 

  

สว่นที ่2.3.11 หน้า 26 
 

• หลกัปฏิบติั 8.3 มติท่ีประชุมและรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลให้การเปิดเผยมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุ้นและการจดัทํารายงานการประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นไป

อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัทาํการถดัไป 

ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์  และบน website ของบรษิทัฯ 

(2) คณะกรรมการบรษิทักําหนดใหบ้รษิทัฯ นําส่งสาํเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามหลกัเกณฑ์

และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ หรอืภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายหรอืหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งกาํหนด 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหร้ายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอยา่งครบถว้น อยา่งน้อยดงัต่อไปนี้ 

(3.1) รายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้ประชุม และสดัสว่นกรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุม ไมเ่ขา้รว่มการประชุม 

(3.2) วธิกีารลงคะแนนและนับคะแนน มตทิีป่ระชุม และผลการลงคะแนน (เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ งดออกเสยีง) ของ

แต่ละวาระ 

(3.3) ประเดน็คาํถามและคาํตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชือ่-นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ 

 

การประเมินการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและ CG Code  

คณะกรรมการรบัทราบหลกัปฏบิตัติาม CG Code และตระหนักถงึบทบาทหน้าทีใ่นฐานะผูนํ้าในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการ

อย่างยัง่ยนื โดยกําหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ

นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีไมน้่อยกวา่ปีละ 1 ครัง้ โดยบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิการปฏบิตัติาม 

CG Code ในภาพรวมแลว้ ยงัมบีางหวัขอ้ทีบ่รษิทัฯ ยงัไมไ่ดป้ฏบิตัติาม ดงันี้ 

ประเดน็ท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ได้ปฏิบติั เหตผุล/คาํช้ีแจง 

คณะกรรมการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ซึ่งสมาชกิ

สว่นใหญ่และประธานเป็นกรรมการอสิระ 

บรษิทัฯ มกีารกําหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทักํากบัดูแลใหก้าร

สรรหาและคดัเลอืกกรรมการมคีวามโปร่งใส มหีลกัเกณฑแ์ละมี

กระบวนการที่ชดัเจนโดยต้องพจิารณาประวตัิการศึกษาและ

ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ รวมถึง

คุณสมบตัแิละการไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม พรอ้มทัง้มรีายละเอยีด

ประกอบการพจิารณาทีเ่พยีงพอ  

คณะกรรมการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน ซึง่สมาชกิส่วนใหญ่และประธานเป็น

กรรมการอิสระ เพื่อทําหน้าที่พจิารณานโยบาย

และหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดคา่ตอบแทน 

บรษิทัฯ มกีารกําหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทักํากบัดแูลใหก้าร

พจิารณาคา่ตอบแทนเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการ

กําหนดค่าตอบแทนที่ เ ป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดย

กระบวนการพจิารณาค่าตอบแทนนัน้ตอ้งโปร่งใสและเหมาะสม

กบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและทดัเทยีมกบัมาตรฐานของธุรกจิ

เดียวกัน  ทัง้นี้  ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  และ

คณะกรรมการชุดยอ่ย จะตอ้งไดร้บัอนุมตัโิดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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จดัทาํรายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยการดําเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมในร่างหนังสอืชีช้วนแลว้ ซึง่บรษิทัฯ คาดว่า ภายหลงัจาก

ทีบ่รษิทัไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แล้ว บรษิทัฯ จะ

ขยายขอบเขตการรายงานจากความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็น

รายงานความยัง่ยนื โดยรวมเป็นสว่นหนึ่งในรายงานประจาํปี 
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11.2 คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อย ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการจํานวน 2 ชุด คอื  คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรหิาร โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

11.2.1 คณะกรรมการบริษทั  

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 9 ท่าน ดงันี้ 

1. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการ  

2. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ กรรมการ 

3. นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการ  

4. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ กรรมการ 

5. นายชาน ช ูชง กรรมการ 

6. นายคณิต วลัยะเพช็ร ์ กรรมการ 

7. นางรชัดาภรณ์  ราชเทวนิทร ์ กรรมการอสิระ 

8. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล กรรมการอสิระ 

9. นางมรกต กุลธรรมโยธนิ กรรมการอสิระ  

 นายสขุสนัต ์ วอ่งชวูงศ ์ เลขานุการบรษิทั 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามแทนบรษิทัตามหนงัสอืรบัรองบรษิทั  

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามแทนบรษิทัฯ คอื นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ินายธรีพงศ ์จนัศริ ินายเชง นิรุตตนิานนท ์นาย

บรรลอืศกัร โสรจัจกจิ และนายชาน ช ูชง กรรมการ 2 ใน 5 คนนี้ ลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทัฯ  

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั  

1) ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์นโยบาย และขอ้บงัคบั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความ

รบัผดิชอบ ความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ 

2) พจิารณาให้ความเหน็ชอบ และอนุมตั ิเป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย แผนการดําเนินธุรกจิ ทศิทางและ  

กลยทุธท์างธุรกจิ งบประมาณประจาํปี แผนการขยายกจิการ แผนการลงทุน และแผนการเงนิ ของบรษิทัฯ และกลุ่ม

บรษิทัฯ ตามที่คณะกรรมการบรหิาร และฝ่ายจดัการจดัทํา รวมถงึนําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ(ในกรณีที่

จาํเป็น) 

3) กํากบัดแูลการบรหิารจดัการและการปฏบิตังิานของกรรมการบรหิาร ฝ่ายจดัการ พนักงาน หรอืบุคคลใดๆ ซึง่ไดร้บั

มอบหมายใหท้ําหน้าทีด่งักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย แผนการดําเนินธุรกจิ ทศิทางและ  

กลยุทธ์ทางธุรกจิ งบประมาณประจําปี แผนการขยายกจิการ แผนการลงทุน และแผนการเงนิ ที่คณะกรรมการ

บรษิทั อนุมตั ิใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่บรษิทัฯ และ

กลุ่มบรษิทัฯ และความมัง่คัง่สงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมถงึปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก

ฝ่าย 

4) ตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการดําเนินงานและ

งบประมาณของบรษิทัฯ 
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5) พจิารณารบัทราบถงึปัจจยัเสีย่งสําคญัที่อาจเกดิขึน้ ให้คําแนะนํา และให้ความเหน็ต่อแนวทางการบรหิารจดัการ

ความเสีย่งอย่างครอบคลุมและครบถว้น และกํากบัดแูลใหผู้บ้รหิารมรีะบบและกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพในการ

บรหิารจดัการความเสีย่ง รวมถงึปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการแสวงหาโอกาสทางธุรกจิ 

6) พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทําสญัญาหรอืการดําเนินงานปกต ิรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ซึง่มเีงือ่นไขการคา้ทัว่ไป การเปิดและปิดบญัชทีางการเงนิ การเขา้ทาํธุรกรรมอื่น และการใชบ้รกิารทางการเงนิ กบั

ธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบนัทางการเงนิ ซึ่งรวมถึงการเข้าเป็นผู้คํ้าประกันหรือการชําระเงนิหรอืจ่ายเงินเพื่อ

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงิน และไม่เกินงบประมาณ ในรายการที่เกินอํานาจอนุมตัิของ

คณะกรรมการบรษิทั 

7) พจิารณาอนุมตัิการใช้จ่ายเงนิเพื่อการลงทุน การดําเนินงานต่างๆ การกู้ยมืหรอืการขอสนิเชื่อใดๆ จากสถาบนั

การเงนิ ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้ํ้าประกนั เพื่อการประกอบธุรกจิตามปกตขิองบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ ภายใต้

ข้อบงัคบั ระเบียบของบริษัทฯ รวมทัง้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ  และ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

8) พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํรายการตามทีเ่สนอโดยคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรอืฝ่ายจดัการ รวมถงึกาํกบัและดแูล

การเขา้ทํารายการของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตาม กฎหมายหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบั

และหลกัเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สาํนักงาน ก.ล.ต  และตลาดหลกัทรพัยฯ์  อาท ิ

การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่าํคญั เท่าทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายอื่น 

กํากบัดูแลบรษิัทฯ ให้มรีะบบการรายงานทางการเงนิที่เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพมาใช้ รวมถึงมกีารจดัทํา

รายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และตามทีก่ําหนด

โดยกฎหมาย รวมถงึใหม้กีารจดัส่งงบการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในระยะเวลา

ทีก่าํหนด 

9) พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัช ีรวมถึงพจิารณาเห็นชอบงบการเงนิ

ประจําปีทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีเพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี  

10) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและพจิารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ เพือ่ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 

11) พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และพจิารณาเห็นชอบการจ่ายเงนิปันผลประจําปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

พจิารณาอนุมตัใินการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

12) กํากบัดูแลบรษิทัฯ ใหม้รีะบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพยีงพอและมปีระสทิธผิล รวมทัง้

กํากบัดูแลให้บรษิัทฯ มกีระบวนการประเมนิความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ และกลุ่ม

บรษิทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

13) พจิารณาอนุมตัิการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนัระหว่างบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ  กบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ตามที่

กําหนดในพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้

กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งของตลาดหลกัทรพัย์ฯ  และคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และพจิารณาอนุมตัิหลกัการ

เกีย่วกบัขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไปในการเขา้ทาํธุรกรรมระหว่างบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ กบั

กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง เพื่อกําหนดกรอบการดําเนินการให้กรรมการบรหิาร และฝ่าย

จดัการมอีาํนาจดาํเนินการธุรกรรมดงักล่าวภายใตก้รอบและขอบเขตของกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 



สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
   

 

  

สว่นที ่2.3.11 หน้า 30 
 

14) สอดส่องดูแลและจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกดิขึน้ รวมถงึรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

โดยใหค้วามสําคญัในการพจิารณาธุรกรรมหลกัทีม่คีวามสําคญัทีมุ่่งเน้นใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ ี

สว่นไดเ้สยีโดยรวม 

15) พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลเขา้ดํารงตําแหน่ง ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตาม

วาระ และพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ เพือ่นําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

 ทัง้นี้ บุคคลดงักล่าวตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ําหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ ี

การแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมถงึ ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

16) พจิารณากาํหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการซึง่มอีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ 

17) พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบ ของคณะกรรมการชุดย่อย

ดงักล่าวเพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และช่วยดแูลระบบบรหิารและระบบ

การควบคุมภายใน รวมถงึพจิารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรบัคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่เกนิกว่าจํานวนรวมที่

ไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้) 

18) จดัใหบ้รษิทัฯ มนีโยบายการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีจรรยาบรรณทางธุรกจิ นโยบายเกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการ

ตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งมีการกําหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสําหรบักรรมการ 

กรรมการชุดยอ่ย ฝ่ายบรหิาร และพนกังานไวอ้ยา่งเหมาะสม โดยมุง่สรา้งสาํนึกความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที ่

สรา้งความเขา้ใจ และใหย้ดึถอืปฏบิตัติามโดยเคร่งครดั ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบยีบของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิ

ความเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม รวมถงึใหค้วามสําคญักบัการดําเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้อยา่งยัง่ยนืของสงัคมไทย  

19) จดัให้มีการประเมนิผลการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบาย

เกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีไมน้่อยกวา่ปีละหนึ่งครัง้ รวมถงึกาํกบัดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีาร

ดําเนินงานอย่างมคีวามรบัผดิชอบและรกัษาผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้โดยสมํ่าเสมอ มกีารเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้อืหุน้

และนกัลงทุนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มมีาตรฐาน และโปรง่ใส 

20) จดัใหม้ชี่องทางในการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกํากบัดแูลการเปิดเผยขอ้มลู เพื่อใหม้ัน่ใจว่า

มคีวามถูกตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส มคีวามน่าเชือ่ถอืและมมีาตรฐานสงูสดุ 

21) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ (การประชุมสามญัประจาํปี) ภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดรอบ

ระยะเวลาบญัชขีองบรษิทัฯ และดแูลใหก้ารดําเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การประชุมสามญัประจําปีและการ

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ทุกครัง้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปรง่ใส มปีระสทิธภิาพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธิ

ของตนในการอนุมตัริายการต่างๆ ทีต่้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น ตลอดจนดูแลใหก้ารเปิดเผยมตทิี่

ประชุมและการจดัทาํรายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

22) จดัใหบ้รษิทัฯ มกีารจดัทาํแบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลู (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) รวมถงึนําเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่กฎหมาย และประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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23) จดัให้บรษิัทฯ มกีารปฏิบตัิตามขอ้พงึปฏิบตัิที่ดสีําหรบัการเป็นกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนตามหลกัเกณฑ์ และ

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์  และสาํนกังาน ก.ล.ต  

24) ส่งเสรมิใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เขา้ร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารนัน้ 

25) คณะกรรมการบรษิทั สามารถมอบอํานาจ และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ

มอบอํานาจ หรอืการมอบอํานาจช่วงดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสอืมอบอํานาจทีใ่ห้

ไว ้และ/หรอืใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้กําหนด หรอืคําสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืบรษิทัฯ กําหนดไว ้ทัง้นี้ 

การมอบหมายอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจ 

หรอืมอบอํานาจช่วงที่ทําให้คณะกรรมการบรษิัทหรอืผู้รบัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษิัท สามารถอนุมตัิ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ และ/หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ  และ/หรอืหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกําหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้ร ับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืกลุ่มบรษิทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์

ทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้และเป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกติ

และเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื

ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยฯ์  และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

26) ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอก หากมคีวามจาํเป็นเพือ่ประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

27) จดัใหม้กีารประเมนิผลการทาํงานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมนิผลการทาํงานของกรรมการรายบุคคล เพื่อ

พจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนําผลการประเมนิไปใช้ในการพฒันาและ

ปรบัปรุงการปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ ได ้  

28) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั อยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

29) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มอบหมาย 

30) พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อดูแลกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้กําหนดคุณสมบตัแิละ

ประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทั ทีจ่ําเป็นและเหมาะสมต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการบรษิัท รวมทัง้จดัให้มกีารเปิดเผยคุณสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบรษิัทฯ ในรายงาน

ประจาํปีและบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1) ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจาํนวนหนึ่งในสาม ของจาํนวนกรรมการ

ในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งใน

สามกรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอกีกไ็ด ้กรรมการ ทีพ่น้จาก

ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหมอ่กีไดต้ามทีค่ณะกรรมการบรษิทั เหน็วา่เหมาะสม  

2) กรรมการของบรษิทัฯ พน้จากตาํแหน่งเมือ่ 

1) ครบกาํหนดตามวาระ 

2) ลาออก  
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3) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรพัยฯ์  และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

4) ตาย 

5) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จากตาํแหน่ง 

6) ศาลมคีาํสัง่ใหอ้อก 

3) การลาออกของกรรมการก่อนครบวาระการดาํรงตําแหน่ง ใหก้รรมการ ยื่นใบลาออก พรอ้มชีแ้จงเหตุผลการลาออก

ต่อประธานคณะกรรมการบรษิทั ล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เวน้แต่ในกรณีทีจ่าํเป็นและสมควร 

4) ในกรณีทีต่าํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทั เลอืกบุคคล

ซึ่งมคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้

จะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน ทัง้นี้ โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่า

วาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามข้างต้น จะต้อง

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่

บรษิทัฯ มแีนวทางในการสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ โดยกําหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัสรรหาบุคคลทีม่ี

คุณสมบตัเิหมาะสม มคีวามรูค้วามชํานาญทีเ่หมาะกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้มกีารพจิารณาประวตัขิองบุคคล

ดงักล่าวก่อนนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัแิต่งตัง้กรรมการ โดยจะดําเนินการใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มูลอย่างเพยีงพอ

เกีย่วกบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพื่อประกอบการตดัสนิใจ ซึง่การแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการจะตอ้งกระทาํโดยทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้แต่ละคนต้องมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง และผูถ้อืหุน้แต่ละคนต้องใชค้ะแนนเสยีงดงักล่าว

เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้และบุคคลซึง่

ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีพ่งึจะมหีรอืพงึเลอืกตัง้ใน

ครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการทีพ่งึจะมหีรอืพงึจะ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด ทัง้นี้ กรรมการและกรรมการอสิระตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

1. กรรมการของบรษิทัฯ จะต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้

ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) หรอืตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กําหนด 

รวมทัง้ไม่มลีกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการกิจการที่มี

มหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามทีส่าํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนดและหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. เป็นผูม้คีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มจีรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ และมคีวามตัง้ใจจะดาํเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง และ

เป็นผูม้คีวามรูค้วามชาํนาญ ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิ 

3. สามารถใชดุ้ลยพนิิจอยา่งตรงไปตรงมาอยา่งเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการและกลุ่มทีม่ผีลประโยชน์อื่นใด 

4. สามารถอุทศิเวลาใหก้บับรษิทัฯ ไดอ้ย่างเพยีงพอและเอาใจใส่ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบของตน 

ใหค้วามสาํคญัในการกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ทศิทาง และกลยุทธข์องบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ โดยร่วมกนั

แสดงความคดิเหน็อย่างเตม็ทีแ่ละมกีารแสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการกําหนดทศิทางของบรษิทัฯ และ

กลุ่มบรษิทัฯ 
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5. หากกรรมการรายใดดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการรายดงักล่าวต้องมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามที่

กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและขอ้กาํหนดของ สาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

อกีทัง้มขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศกาํหนด  

6. กรรมการไม่สามารถประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัฯ และ

กลุ่มบรษิทัฯ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืกรรมการในนิตบุิคคลอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและ

เป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ  ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรอืประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้

แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้     
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11.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงันี้ 

1. นางรชัดาภรณ์  ราชเทวนิทร ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นางมรกต กุลธรรมโยธนิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 นายเพช็ร แกว้มณี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ นางรชัดาภรณ์ ราชเทวนิทร ์เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ะสามารถสอบทานความ

น่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ สามารถดูรายละเอยีดคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน

เพิม่เตมิไดใ้นเอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีํานาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ

สงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบญัช ีและเลขานุการ

บรษิทัฯ 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ นายเพช็ร แก้วมณี ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ ดํารงตําแหน่ง

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ โดยนายเพช็ร แก้วมณี มคีุณสมบตั ิวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์การอบรมที่

เหมาะสม เพยีงพอต่อการเป็นผูค้วบคุมการปฏบิตังิานดงักล่าว รวมถงึไดแ้ต่งตัง้ให ้IATU ทําหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิ

ระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ ร่วมกนักบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

สามารถพจิารณารายละเอยีดเกีย่วกบัประวตัแิละประสบการณ์ของหวัหน้างานตรวจสอบภายในเพิม่เตมิไดใ้นเอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการรายงานทางการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ และตามทีก่าํหนดโดยกฎหมายอยา่งโปรง่ใส ถูกตอ้ง และเพยีงพอ 

2) สง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ มกีารพฒันาระบบรายงานทางการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ 

3) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ หรอืเลกิจา้ง บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

เสนอค่าตอบแทน รวมถงึจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช ีเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิทั เพื่อพจิารณา และนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป รวมทัง้จดัใหม้กีารประชุมร่วมกบั

ผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ย อยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

4) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal 

Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพ และมี

ประสทิธผิล ตามวธิกีารและมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

5) สอบทานความถูกต้อง ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ควบคุมภายใน รายงานการเงนิ การบรหิารความเสีย่งการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูและระบบเครอืข่าย 

และเสนอแนวทางการปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

6) สอบทานและอนุมตั ิ“แบบประเมนิผลความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึง่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้

ตรวจสอบและประเมนิผลแลว้ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ 
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7) พจิารณา แต่งตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จดัใหม้ปีระเมนิผลการปฏบิตังิานประจาํปี

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล รวมถงึพจิารณาใหค้วามเหน็ในการปฏบิตังิานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน  

8) พจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพจิารณาจากการปฏิบตัิหน้าที่และรายงานต่างๆ 

รวมทัง้สายการบงัคบับญัชา 

9) พจิารณาจดัหาทีป่รกึษาภายนอก เพือ่ใหค้าํแนะนําหรอืเพือ่ปฏบิตังิานดา้นตรวจสอบภายใน 

10) พจิารณาสอบทานกฎบตัรของสายงานตรวจสอบภายในใหเ้หมาะสมอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

11) พจิารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอตัรากําลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง

พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มี

ความสมัพนัธแ์ละเกือ้กลูกนั และลดความซํ้าซอ้นในสว่นทีเ่กีย่วกบัการตรวจสอบดา้นการเงนิ 

12) ออกไปตรวจเยีย่มหน่วยงานในบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสอบทานระบบการ

ปฏบิตังิาน ระบบบรหิารความเสีย่ง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนปัญหาเกีย่วกบั

การจัดทํางบการเงิน ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดู

กระบวนการผลติ การบรหิารคลงัสนิคา้และสภาพแวดลอ้มทัว่ไป 

13) สอบทานความพอเพยีงของระบบกาํกบัดแูลของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

14) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ระเบียบ ข้อบงัคบัและ

กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

15) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบงานเชงิป้องกนัและเป็นประโยชน์ใหก้บัหน่วยงานเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ในการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้  รวมทัง้สอบทานกระบวนการภายในของบรษิทัฯ เกีย่วกบัการแจง้เบาะแสและการรบั

ขอ้รอ้งเรยีน 

16) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มี

ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอีํานาจใน

การแต่งตัง้คณะทํางานบรหิารความเสีย่ง เพื่อดําเนินในดา้นบรหิารความเสีย่งได้ตามความเหมาะสม และจําเป็น 

ทัง้นี้ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอืคณะทํางานบรหิารความเสีย่งต้องมกีารรายงานประเดน็ความเสีย่ง แนว

ทางการบรหิารความเสีย่ง ใหแ้กค่ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบอยา่งสมํ่าเสมอ อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

17) พจิารณาการเขา้ทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถงึรายการไดม้า

และจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่า

รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัฯ และเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎหมายอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

18) สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
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19) สอบทานให้บรษิทัฯ มกีระบวนการในการต่อต้านคอร์รปัชนัตามแนวทางของหน่วยงานกํากบัดูแลต่างๆ อย่างมี

ประสทิธผิล เริม่ตัง้แต่การประเมนิความเสีย่ง การสรา้งระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจน

สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งองิและแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ตามทีส่าย

งานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมนิแล้วเพื่อมัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีะบบต่างๆ ในการต่อต้านคอร์รปัชนัตามที่ได้

รายงานไวใ้นแบบประเมนิตนเองของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

20) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้ง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปนี้ 

ก. ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

ข. ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

ค. ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

ง. ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

จ. ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ฉ. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

ช. ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 

ซ. รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

21) มอีํานาจในการสอบทานผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภายใตข้อบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ และมอีํานาจในการ

ว่าจา้งหรอืนําเอาผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบภายใน การบรหิารความเสีย่ง หรอืเรื่องอื่นใดภายใต้

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏบิตัติามระเบยีบของบรษิทัฯ 

22) ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมี

ผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

ก. รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ข. การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร หากคณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิารไม่ดําเนินการใหม้กีารปรบัปรุง

แกไ้ขภายในเวลาทีส่มควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มรีายการหรอืการกระทาํดงักล่าวต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์  

23) พจิารณาสอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่เสนอกฎบตัรใหค้ณะกรรมการบรษิทั เหน็ชอบ 
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24) จดัให้กรรมการตรวจสอบมกีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานของตนเอง (Self-assessment) โดยประเมนิผลทัง้ใน

ภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคลอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั  

25) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย 

26) พจิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้

กําหนดคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่จําเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบตัิ

หน้าทีใ่นการสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

สามารถใช้ดุลยพนิิจของตนอย่างเป็นอิสระ และสามารถอ่านและเขา้ใจพื้นฐานของงบการเงนิ ซึ่งจําเป็นต้องมกีรรมการ

ตรวจสอบในการทําหน้าทีอ่ย่างน้อย 1 ท่านตอ้งมคีวามรูค้วามชํานาญทางการบญัชหีรอืการจดัการดา้นการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง

ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถตดิต่อสื่อสารโดยตรงกบัผูส้อบบญัชภีายนอก ผูต้รวจสอบภายใน และฝ่ายจดัการของกลุ่ม

บรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

2. กรรมการตรวจสอบทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อกีไดต้ามทีค่ณะกรรมการบรษิทั เหน็ว่า

เหมาะสม 

3. กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 

ก. ครบกาํหนดตามวาระ 

ข. พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

ค. ลาออก 

ง. ตาย 

จ. ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามขอ้บงัคบันี้ หรอืตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรอื

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืประกาศอื่นใด กฎ ระเบยีบ และ/หรอื ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉ. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มมีตใิหพ้น้จากตาํแหน่ง 

4. การลาออกของกรรมการตรวจสอบก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ใหก้รรมการตรวจสอบยืน่ใบลาออก พรอ้มชีแ้จง

เหตุผลการลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เวน้แต่ในกรณีทีจ่าํเป็นและสมควร โดย

บรษิทัฯ จะแจง้เรือ่งการลาออกใหก้บัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบทนัท ี

5. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ 

บรษิทัฯ อาจแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเพื่อเขา้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนในตําแหน่งทีว่่างลงนัน้ได ้เวน้แต่ในกรณี

ที่ปรากฏว่าตําแหน่งที่ว่างลงนัน้ส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่

กําหนดไว ้ใหค้ณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเพื่อเขา้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนในตําแหน่งที่ว่าง

ลงนัน้โดยเรว็ และจะตอ้งไม่เกนิกว่า 3 เดอืนภายหลงัจากทีต่ําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพื่อใหอ้งคป์ระกอบ
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ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้พรอ้มแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบ ทัง้นี้ บุคคล

ทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบในกรณีขา้งต้นจะอยู่ในตําแหน่งไดต้ามวาระทีย่งัเหลอือยู่ของ

กรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

11.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงันี้ 

1. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ กรรมการบรหิาร  

3. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ กรรมการบรหิาร  

 นายสขุสนัต ์ วอ่งชวูงศ ์ เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1) กํากบัดูแลการบรหิารงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตาม กฎหมาย วตัถุประสงค์ นโยบาย และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ด้วยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัย์สุจรติ และ

ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ  

2) พจิารณาใหค้วามเหน็และเหน็ชอบเป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย แผนการดาํเนินธุรกจิ ทศิทางและกลยุทธ์

ในการดําเนินธุรกจิ งบประมาณประจําปี แผนการขยายกจิการ แผนการลงทุน และแผนการเงนิ ของบรษิทัฯ และ

กลุ่มบรษิทัฯ ตลอดจนพจิารณากลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายจดัการ เพื่อนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณา

อนุมตัติ่อไป 

3) กํากบัดูแล ควบคุม และติดตามการดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิัทฯ และกลุ่ม

บรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตาม นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ แผนงาน เป้าหมายทีก่ําหนดไว ้และงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบรษิัท รวมทัง้พจิารณาจดัสรรและจดัการการใช้ทรพัยากรให้มปีระสทิธภิาพและประเมนิผล 

เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยัง่ยนื และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทั ทราบเป็น

ประจาํ 

4) พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตั ิ

5) พจิารณาและอนุมตัิระเบยีบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการบรหิารงาน และการดําเนินธุรกิจของบรษิทัฯ หรอืการ

ดําเนินการใดๆ อนัมผีลผูกพนับรษิัทฯ ตามอํานาจที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืตามที่

คณะกรรมการบรษิทั ไดอ้นุมตัใินทางหลกัการไว ้หรอืตามทีม่อีํานาจตามทีก่ําหนดในระเบยีบอํานาจอนุมตัแิละสัง่

การ (Schedule of Authority) ของบรษิทัฯ 

6) พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทําสญัญาหรอืการดําเนินงานทีเ่ป็นปกตธิุระ รายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อย ซึง่มเีงือ่นไขการคา้ทัว่ไป การเปิดและปิดบญัชทีางการเงนิ การเขา้ทาํธุรกรรมอื่น และการใชบ้รกิารทาง

การเงนิ กบัธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัทางการเงนิ ซึง่รวมถงึการเขา้เป็นผูค้ํ้าประกนัหรอืการชาํระเงนิหรอืจ่ายเงนิ

เพื่อธุรกรรมตามปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ภายในวงเงนิ และไม่เกนิงบประมาณ ตามอํานาจทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั ไดอ้นุมตัใินทางหลกัการไว ้หรอืตามทีม่อีํานาจตามที่

กาํหนดในระเบยีบอาํนาจอนุมตัแิละสัง่การ (Schedule of Authority) ของบรษิทัฯ 
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7) ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่ และมอีํานาจในการพจิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลงทุนหรอืร่วม

ลงทุนกบับุคคล นิติบุคคล หรอืองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบรหิารเห็นสมควรเพื่อดําเนิน

กจิการตามวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ตลอดจนถงึการพจิารณาและอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุนดงักล่าว การ

เขา้ทํานิตกิรรมสญัญา และ/หรอื การดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การตามอํานาจที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิัทฯ หรอืตามที่คณะกรรมการบรษิัท ได้อนุมตัิในหลกัการไว้ หรอืตามที่มี

อาํนาจตามทีก่าํหนดในระเบยีบอาํนาจอนุมตัแิละสัง่การ (Schedule of Authority) ของบรษิทัฯ 

8) ตดิตามผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละโครงการ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหา

หรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบ 

9) ควบคุมดูแลการบรหิารงานและกําหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการของกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อให้สามารถจดัการและ

รบัผดิชอบการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตดิตามการบรหิารงานของกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อ

ดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ 

10) พจิารณาแต่งตัง้และพจิารณากําหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิาร ทีเ่ขา้ขา่ยตามคาํนิยาม

ทีก่ําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และพจิารณา

กําหนดค่าตอบแทนของผูบ้รหิารดงักล่าว รวมถงึมอบอํานาจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอีํานาจในการบรรจุ การ

แต่งตัง้ การถอดถอน การกาํหนด การเลื่อน การลด การตดัเงนิเดอืน หรอืคา่จา้ง การโยกยา้ยพนกังานทีไ่ม่เขา้ขา่ย

เป็นผูบ้รหิารตามคาํนิยามดงักล่าว 

11) กํากบัดูแลใหม้รีะบบการคดัสรรบุคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในตําแหน่งบรหิารที่สําคญัทุกระดบัอย่างเหมาะสม

และมกีระบวนการสรรหาทีโ่ปรง่ใส และเป็นธรรม 

12) พจิารณาและใหค้วามเหน็ต่อเรือ่งทีต่อ้งขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ยกเวน้ในกจิกรรมใดๆ ซึง่คณะกรรมการ

บรษิทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นเป็นผูด้าํเนินการไวแ้ลว้ 

13) จดัให้มชี่องทางในการสื่อสารกบัคณะกรรมการ และ/หรอืผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกํากบัดูแลการ

เปิดเผยขอ้มลู เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มคีวามถูกตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส มคีวามน่าเชือ่ถอืและมมีาตรฐานสงูสดุ 

14) มอีํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรอืหลายคนปฏบิตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของคณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอํานาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว มอีํานาจตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร

เหน็สมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิ เพกิถอน 

เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจหรอืการมอบอาํนาจนัน้ๆ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

15) ทัง้นี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ที่กําหนดนัน้ จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรอื มอบ

อํานาจช่วงที่ทําใหผู้ร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่อาจมคีวาม

ขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอื

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกําหนด) มสี่วนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืกลุ่ม

บรษิทัฯ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิารไม่มอีํานาจอนุมตักิารดาํเนินการในเรื่องดงักล่าว โดยเรื่องดงักล่าวจะตอ้งเสนอ

ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพือ่อนุมตัติ่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมตัิ

รายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขการคา้ปกตซิึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกําหนดมอีํานาจเชญิฝ่ายจดัการหรอื

บุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนเรยีกขอขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ เพือ่ประกอบการพจิารณา 
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16) มอีาํนาจหน้าทีข่อความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาวชิาชพีอื่นใดเมือ่เหน็วา่จาํเป็น ดว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษิทัฯ 

17) พจิารณาสอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิาร เพือ่เสนอกฎบตัรใหค้ณะกรรมการบรษิทั เหน็ชอบ 

18) จดัใหก้รรมการบรหิารมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง (Self-assessment) โดยประเมนิผลทัง้ในภาพรวม

เป็นรายคณะ และรายบุคคลอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 

19) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย 

20) พจิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร เพื่อดแูลกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบรหิาร รวมทัง้กาํหนด

คุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการคณะกรรมการบรหิารทีจ่ําเป็นและเหมาะสมต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการ

สนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการบรหิาร 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. กรรมการบรหิารมวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  

2. กรรมการบรหิารที่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบรษิัท เห็นว่า

เหมาะสม 

3. กรรมการบรหิารพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 

ก. ครบกาํหนดตามวาระ 

ข. สาํหรบัในกรณีทีก่รรมการบรหิารทีด่าํรงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั เมื่อพน้จากการดาํรงตําแหน่งกรรมการ

บรษิทั ใหถ้อืวา่วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรหิารไดส้ิน้สดุลงดว้ย 

ค. ลาออก 

ง. ตาย 

จ. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มมีตใิหพ้น้จากตาํแหน่ง 

การลาออกของกรรมการบรหิารก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้กรรมการบรหิารยื่นใบลาออก พร้อมชี้แจง

เหตุผลการลาออกต่อประธานคณะกรรมการบรษิทั ล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เวน้แต่ในกรณีทีจ่าํเป็นและสมควร 

11.2.4 คณะผูบ้ริหาร  

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 คณะผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารจาํนวน 9 ท่าน ดงันี้  

1. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายสชุาต ิ ยดุดร รองประธานอาวุโส และรกัษาการรองประธานขายและการตลาด 

3. นายนารานนั โมฮนัดาส เนลลพิาเลม็บลิ รองประธานอาวุโส Supply Chain Management, Indonesia 

4. นายสขุสนัต ์ วอ่งชวูงศ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ 

5. นายกฤศกร โชตกิมลวรภทัร รองประธานปฏบิตักิารและโรงงาน 

6. นายปรชีา  บางนกแขวก รองประธานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์

7. นายคมกฤช ภาวศุทธนินท ์ รองประธานบญัช ีการเงนิและสนิเชือ่ 
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8. นางสาวกนัทมิา รืน่อารมย ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

9. นางสาวติร ี ใจประสงค ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   

1. กําหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย แผนการดําเนินธุรกจิ ทศิทางและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกจิ และ

งบประมาณประจําปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทุน และแผนการเงินของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอให้

คณะกรรมการบรหิารพจิารณาเหน็ชอบ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป รวมถงึมี

หน้าที่รายงานความคบืหน้าของการดําเนินงานตามแผนการดําเนินธุรกิจดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรหิารและ

คณะกรรมการบรษิทั  

2. กํากับดูแล บริหารจดัการธุรกิจ และการปฏิบตัิงานประจําตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุ่ม 

บรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธท์างธุรกจิ แผนงาน เป้าหมายทีก่าํหนดไว ้และงบประมาณตามทีไ่ดร้บัความ

เหน็ชอบและอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

3. กํากบัดูแลการบรหิารจดัการดา้นการเงนิ การตลาด ทรพัยากรบุคคล และดา้นการปฏบิตังิานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ นโยบายและแผนธุรกิจของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ตามที่ได้รบัความเห็นชอบและ

อนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

4. ตดิตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อให้มผีลประกอบการที่ดตีาม

เป้าหมาย รวมถงึจดัใหม้กีารรายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั อย่างสมํ่าเสมอ รวมถงึหา

โอกาสปรบัปรุงและพฒันาใหม้ผีลประกอบการทีเ่ตบิโตอยา่งยัง่ยนื  

5. ดาํเนินการใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และ

ตรงเวลา และมรีะบบปฏบิตักิารควบคุมภายในทีเ่หมาะสม รวมถงึมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื

คณะกรรมการชุดยอ่ยซึง่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหเ้ป็นผูด้แูลในเรือ่งดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ  

6. ควบคุม ดูแลปัจจยัความเสีย่ง และจดัใหม้รีะบบการบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ประธานเจา้หน้าที่

บรหิารอาจทาํการแต่งตัง้คณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง เพื่อดาํเนินในดา้นบรหิารความเสีย่งไดต้ามความเหมาะสม 

และจําเป็น ทัง้นี้ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอืคณะทํางานบรหิารความเสีย่งตอ้งมกีารรายงานประเดน็ความ

เสีย่ง แนวทางการบรหิารความเสีย่ง ใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบอยา่งสมํ่าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 

ครัง้  

7. พจิารณาอนุมตักิารดาํเนินงาน เจรจาและเขา้ทาํสญัญา และ/หรอืธุรกรรมใดๆ ทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิตลอดจนการ

ดําเนินงานทีเ่ป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ ซึ่งมเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป ในวงเงนิ

ไมเ่กนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

8. ดําเนินการใหก้ารเขา้ทําธุรกรรมของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กําหนดของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรพัย์ฯ ซึ่งรวมถงึขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัและรายการไดม้าจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์

ตลอดจนเป็นไปตามระเบยีบบรษิทัฯ ซึง่มมีตอินุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั  

9. สัง่การ ออกระเบยีบ หลกัเกณฑ์ ประกาศ และบนัทกึภายในสําหรบัการดําเนินงานของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายของบรษิัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ รวมทัง้รกัษาระเบียบอนัดงีาม

ภายในบรษิทั รวมถงึดูแลให้บรษิทั มกีารกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีการปฏบิตัติามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกจิ และ

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั  
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10. ดําเนินการให้มกีารศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทําการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้าน

การเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมถึงนําเสนอให้คณะกรรมการบริหาร หรือ

คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตั ิ(แลว้แต่กรณี) ตามทีก่าํหนดไวร้ะเบยีบอาํนาจอนุมตัแิละสัง่การ (Schedule of 

Authority) ของบรษิทัฯ  

11. มอีํานาจในการบรรจุ การแต่งตัง้ การถอดถอน การกําหนด การเลื่อน การลด การตดัเงนิเดอืน หรอืค่าจ้าง การ

โยกยา้ย การพน้สภาพและอื่นๆ สาํหรบัพนกังานทีไ่ม่เขา้ขา่ยเป็นผูบ้รหิารตามคาํนิยามทีก่ําหนดโดยคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ทัง้นี้ สําหรบัการบรรจุ การแต่งตัง้ การ

ถอดถอน การกําหนด การเลื่อน การลด การตดัเงนิเดอืน หรอืค่าจา้ง การโยกยา้ย การพน้สภาพและอื่นๆ สาํหรบั

พนกังานทีเ่ขา้ขา่ยเป็นผูบ้รหิาร ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร  

12. พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ทีป่รกึษาต่างๆ ทีจ่าํเป็นต่อการดาํเนินการของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ  

13. เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในการสื่อสารและรกัษาความสมัพนัธ์อนัดกีบัสาธารณชน ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ และผูม้สี่วนได้

เสยี เพือ่ภาพพจน์ทีด่ขีองบรษิทัฯ  

14. สนับสนุนคณะกรรมการบรษิทั ในการจดัใหม้ชี่องทางในการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสม สมํ่าเสมอ และจดัให้

มกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเป็นมาตรฐานและโปรง่ใส  

15. มอบอาํนาจชว่ง และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏบิตังิานทีก่าํหนดในนามของประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร ภายใตข้อบเขตอํานาจทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบอํานาจของบรษิทัฯ และ/หรอืระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรอืมตขิอง

คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  

 ทัง้นี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรอืผู้รบัมอบอํานาจจาก

ประธานเจา้หน้าที่บรหิารนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรอืมอบอํานาจช่วงที่ทําให้ประธานเจ้าหน้าที่

บรหิารหรอืผูร้บัมอบอํานาจจากประธานเจา้หน้าที่บรหิารสามารถอนุมตัริายการที่ตนเองหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ (ตามนิยามทีป่ระกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) อาจมสี่วนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้

กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้และเป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขการคา้

ปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกาหนด 

16. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มแีนวทางในการสรรหาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการบรหิารจะกลัน่กรองบุคคลทีม่คีวามรู ้

ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวซึง่เป็นไปตามอาํนาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ  
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11.2.4 อาํนาจอนุมติั 

ขอบเขตอาํนาจการอนุมตัวิงเงนิในการลงทุน การเงนิ และวงเงนิคา่ใชจ้่ายหลกัๆ ของบรษิทัฯ สรุปไดด้งันี้ 

 ประเภทธรุกรรม 

 อาํนาจอนุมติั 

BOD Excom Budget Committee1 CEO 

1. การกํากบัดแูลกจิการและการบรหิาร     

 1.1 แผนธุรกิจ แผนปฏิบตัิการ งบประมาณประจําปี (ประกอบด้วย

งบประมาณรายได้ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณลงทุน และ

งบประมาณตน้ทุน รวมถงึการเปลีย่นแปลงงบประมาณระหว่างปี) 

A R R - 

 1.2 การอนุมตัโิครงการลงทุน หรอืการซือ้ทรพัยส์นิทีย่งัไม่ผา่นหรอืเกนิ 

(มลูค่าโครงการ) การอนุมตัติามขอ้ 1.12 

>100 ลา้นบาท ≤20% ของงบประมาณ

ลงทุนประจาํปี 

(ทัง้นี้ ทุกรายการรวมกนั

จะตอ้งไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท

ต่อไตรมาส) และตอ้งรายงาน

ต่อ BOD รายไตรมาส 

≤10 ลา้นบาท 
(ทัง้นี้ ทุกรายการ

รวมกนั หากเกนิ

กว่า 10 ลา้นบาท

ต่อไตรมาส ให้

รายงานต่อ BOD) 

≤300,000 บาท 

 1.3 การยกเลกิโครงการลงทุนหรอืการซือ้ทรพัยส์นิ ทีผ่า่นการอนุมตังิบ 

(มลูค่าโครงการ) ตามขอ้ 1.12 

>100 ลา้นบาท ≤20% ของงบประมาณ

ลงทุนประจาํปี 

(ทัง้นี้ ทุกรายการรวมกนั

จะตอ้งไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท

ต่อไตรมาส) และตอ้งรายงาน

ต่อ BOD รายไตรมาส 

≤10 ลา้นบาท

(ทัง้นี้ ทุกรายการ

หรวมกนั หากเกนิ

กว่า 10 ลา้นบาท

ต่อไตรมาส ให้

รายงานต่อ BOD) 

≤300,000 บาท 

 1.4 การจดัตัง้บรษิทัย่อย / กจิการร่วมคา้ / บรษิทัร่วม / การเขา้ลงทุน

ในลกัษณะอื่น 

A R - R 

2. การเงนิ     

 2.1 การเปิดบญัชแีละปิดบญัชเีงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิ A -  - 

 2.2 การเขา้ทําธุรกรรมทางการเงนิอื่น ๆ กบัธนาคาร / สถาบนัการเงนิ 

(ต่อครัง้)3 

>100 ลา้นบาท ≤100 ลา้นบาท  ≤10 ลา้นบาท 

 2.3 การอนุมตัเิบกิเงนิทดรองจ่าย (ต่อครัง้)4 - -  ≤200,000 บาท 

3. งานจดัซือ้จดัจา้ง      

 3.1 การอนุมตัิใบเสนอราคา (Quotation) สําหรบัวตัถุดบิ บรรจุภณัฑ์ 

และค่าขนส่ง และใบขอซื้อสําหรบั (PR) รายการสัง่ซื้อตามงาน

โครงการ (มลูค่าต่อครัง้) 

- -  

 

 

 

 

A 

 3.2 การอนุมัติใบขอซื้อ (PR) สําหรับ อุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์

สาํนกังานและอื่นๆ (มลูค่าต่อครัง้) 

- - >200,000 บาท 

 3.3 การอนุมตัใิบสัง่ซือ้ (PO) สาํหรบัวตัถุดบิ บรรจุภณัฑ ์ค่าขนสง่ และ 

รายการสัง่ซือ้ตามงานโครงการ (มลูค่าต่อครัง้)5 

- - >2 ลา้นบาท 

 3.4 การอนุมัติใบสัง่ซื้อ (PO) สําหรับอุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์

สาํนกังานและอื่นๆ (มลูค่าต่อครัง้)5 

- - >1 ลา้นบาท 

 3.5 การลงนามในสญัญา เพื่อจดัซื้อ หรอืจดัหาบรกิารจากคู่สญัญาที่

ผา่นกระบวนการจดัซือ้ จดัหาเรยีบรอ้ยแลว้ (มลูค่าต่อสญัญา)6 

- - ≤1 ลา้นบาท 

หมายเหตุ: BOD – คณะกรรมการบริษัท, Excom – คณะกรรมการบริหาร, Budget Committee – คณะกรรมการงบประมาณ, CEO – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,  

A = มอีํานาจอนุมตั,ิ  R = พจิารณาสอบทาน, - = ไมม่อีํานาจอนุมตั ิ

 1 คณะกรรมการงบประมาณ (Budget Committee) เป็นคณะทาํงานของบรษิทัฯ ทีม่หีน้าทีใ่นการพจิารณา กลัน่กรอง ทบทวนงบประมาณของบรษิทัฯ เพื่อให้

สอดคล้องกบักลยุทธ์และแผนธุรกจิของบรษิทัฯ ก่อนนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ (แล้วแต่กรณี) ซึ่ง

สมาชกิประกอบดว้ยประธานกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร และพนกังานในสายงานต่างๆของบรษิทัฯ 
 2 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร รองประธานอาวุโส ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ รองประธานในสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง และรองประธานสายงานบญัชแีละ

การเงนิ เป็นผูส้อบทานร่วมกนั 
 3 การเขา้ทาํธุรกรรมลงนามโดยกรรมการตามขอ้ตกลงกบัสถาบนัทางการเงนิ 
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 4 กําหนดอํานาจอนุมตักิารเบกิเงนิทดรองจ่ายสงูสุดไมใ่หเ้กนิ 200,000 บาทต่อครัง้ทุกกรณี และจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัเิงนิทดรองจ่ายของบรษิทัฯ 
 5 ใบสัง่ซือ้จะตอ้งมกีารสอบทานโดยพนกังานฝ่ายจดัซือ้ และอนุมตัริายการโดยผูบ้รหิารระดบัผูจ้ดัการ หรอืรองประธาน หรอืรองประธานอาวุโส ตามสายงานที่

เกีย่วขอ้งกบัฝ่ายจดัซื้อเท่านัน้ ทัง้นี้ กรณีทีม่มีลูค่าของใบสัง่ซือ้ (PO) ต่อครัง้มากกว่า 200,000 บาทขึน้ไป จะตอ้งผ่านการสอบทานและอนุมตัริายการขัน้ที ่

2 (Second Approval) โดยผูบ้รหิารระดบัรองประธานสายงานการเงนิ หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ (CFO) ร่วมดว้ย นอกจากนี้ ผูอ้นุมตัใิบสัง่

ซื้อ (PO) จะตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัผูอ้นุมตัใิบเสนอราคา (Quotation) หรอืใบขอซื้อ (PR) ทัง้นี้ CEO สามารถอนุมตัคิ่าใชจ่้ายทีต่นเองเป็นผูเ้สนอได้

หากเป็นค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วเนื่องกบับรษิทัฯ และอยูภ่ายใตง้บประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษิทั (แลว้แต่กรณี) แลว้ 
 6 การลงนามในสญัญาทีม่มีลูค่าของสญัญาเกนิกว่า 1,000,000 บาท ใหก้ารลงนามในสญัญาดงักล่าวลงนามโดยกรรมการผูม้อีํานาจลงนามตามหนงัสอืรบัรอง

บรษิทัฯ 
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11.3 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั และบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนและการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานในบรษิทัย่อย กจิการรว่มคา้และ/หรอืบรษิทัรว่ม ดงัมี

รายละเอยีดต่อไปนี้ 

นโยบายการลงทุน  

เพื่อให้การปฏิบตัิงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลงทุนในโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโครงการทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ การลงทุนโดยตรง (Direct Investment) การเขา้ลงทุนและถอืหุน้ในกจิการอื่นหรอืการเขา้ร่วมทุนใน

ลกัษณะกจิการร่วมคา้ (Joint Venture) กบัพนัธมติร  มกีารควบคุมภายในทีด่ ีมกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมคุม้ค่ากบั

การลงทุน รวมถึงมกีารปฏิบตัิที่สอดคล้องกบักฎหมายและระเบียบของหน่วยงานกํากบัดูแลที่เกี่ยวข้อง มคีวามโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได ้ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดม้มีตกิาํหนดนโยบายการลงทุน ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1) บรษิทัฯ เน้นนโยบายการลงทุนในกจิการทีม่ผีูบ้รหิารของกจิการดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้ดว้ย เพื่อก่อใหเ้กดิความมัน่ใจ

ว่า ทมีบรหิารจะสามารถดูแลและบรหิารงานให้กิจการมผีลการดําเนินงานที่ด ีในขณะเดยีวกนั บรษิัทฯ จะดูแล

ตดิตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชดิ ทัง้ในส่วนที่เกี่ยวกบัแผนงานประจําปี การขยายงาน และการลงทุนเพิม่ให้

เป็นไปตามนโยบายเดยีวกนั อกีทัง้ยงัมกีารจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบ (Audit Unit) เพื่อเขา้ตรวจสอบบรษิทัฯ และ

บรษิัทย่อย ให้มกีารดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิัทอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบการปฏบิตังิานไดทุ้กขัน้ตอน 

2) บรษิทัฯ เน้นการลงทุนในธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ซึ่งไดแ้ก่ธุรกจิผลติและจําหน่ายอาหารสตัว์เพื่อการพาณิชย์และ

ลงทุนธุรกจิทีส่นับสนุนและ/หรอืเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะพจิารณาศกัยภาพการเตบิโต

และความเสี่ยงของธุรกิจที่จะเข้าลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายไม่ทําธุรกิจที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

3) ในกรณีการลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืกจิการทีบ่รษิทัฯ มอีํานาจควบคุม จะเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ และอาจมี

การส่งตวัแทนจากบรษิทัฯ เขา้ไปเป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิาร เพื่อร่วมในการบรหิารงานกจิการดงักล่าว ทัง้นี้ 

ใหเ้ป็นไปตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในกจิการดงักล่าว 

4) กําหนดใหใ้นการลงทุนทุกครัง้ตอ้งไดร้บัการพจิารณาและอนุมตัจิากผูม้อีํานาจอนุมตัติามอํานาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ 

(Delegation of Authority) ทัง้นี้ ผูม้อีํานาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ อาจกําหนดใหม้กีารแต่งตัง้คณะทํางานเพื่อทําหน้าที่

ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility) และความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงความจําเป็น 

เหมาะสม และประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั 

5) กาํหนดใหฝ่้ายบรหิารหรอืคณะทาํงานซึง่เป็นผูนํ้าเสนอการลงทุน ตอ้งวเิคราะห ์

4.1 งบประมาณ และ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนรวมถึงแหล่งเงินทุน และโครงสร้างการถือหุ้นในกิจการที ่

บรษิทัฯ จะเขา้ลงทุน 

4.2 การเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ (Business Synergy) กับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นไปได้ของการลงทุน 

(Feasibility) ผลตอบแทนในการลงทุนทีค่าดว่าจะไดร้บั (Expected Return) ความเสีย่งและแนวทางในการ

บรหิารหรอืลดความเสีย่ง รวมถงึประเดน็ทางดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.3 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุน 
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6) กําหนดใหแ้ผนการลงทุนมกีารพจิารณาการทาํ Due Diligence ในประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ (Ultimate 

Shareholder) ขอ้มลูทางดา้นเทคนิค บญัชกีารเงนิ รวมถงึประเดน็ทางดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

7) ทัง้นี้ โครงการเพื่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมหรอืโครงการเพื่อการกุศลหรอืโครงการอื่นทีม่คีวามสําคญัต่อชื่อเสยีง

ของบริษัทฯ คณะทํางานสามารถส่งรายละเอียดโครงการมาให้ผู้มีอํานาจอนุมตัิการลงทุนตามอํานาจอนุมตัิ 

(Delegation of Authority) ของบรษิทัฯ พจิารณาเป็นกรณีๆ ไป  

8) กําหนดให้การลงทุนต้องปฏบิตัติามขอ้กําหนดของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีม่นีัยสาํคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้า หรอื

จาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ รวมถงึเรือ่งหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีม่นียัสาํคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

9) กําหนดใหม้กีารตดิตามความคบืหน้าและผลการดําเนินงานของโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัไิปแล้ว โดยใหร้ายงานต่อ

คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น คณะกรรมการงบประมาณ และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการ

บรษิทั ในทุก ๆ สิน้ไตรมาส 

นโยบายการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานในบรษิทัยอ่ย กจิการรว่มคา้และบรษิทัรว่ม 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อกําหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถกํากบัดูแลและบรหิารจดัการ

กจิการของบรษิทัย่อย กจิการร่วมคา้ และบรษิทัร่วม รวมถงึการตดิตามดแูลใหบ้รษิทัยอ่ย กจิการร่วมคา้และบรษิทัรว่มมกีาร

ปฏบิตัติามมาตรการและกลไกต่างๆ ทีก่ําหนดไวไ้ดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานของบรษิทัเอง และเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ 

รวมถงึกฎหมายบรษิทัมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรพัย์ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งตลอดจน

ประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ 

ในบรษิทัยอ่ย กจิการรว่มคา้และบรษิทัรว่มดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1) บรษิทัฯ จะเป็นผูก้ําหนดนโยบายและระบบการจดัการทีส่าํคญัต่างๆ โดยเฉพาะในดา้นการเงนิและการบญัช ีระบบ

ควบคุมภายใน ระบบบรหิารความเสีย่ง และระบบป้องกนัการทุจรติ และระบบงานอื่นๆ ของบรษิทัย่อย เพื่อให้

แนวทางบรหิารจดัการกจิการบรษิทัย่อยสอดคลอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัของบรษิทัฯ เช่น มาตรฐานการ

บญัช ีนโยบายทางการเงนิ นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

2) บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะมอบหมายใหผู้แ้ทนของบรษิทัฯ เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย กจิการรว่มคา้

และบรษิทัร่วมตามสดัส่วนการถอืหุ้นในแต่ละบรษิทั (“กรรมการผูแ้ทนของบรษิทัฯ”) เพื่อทําหน้าที่กํากบัดูแลให้

บรษิทัย่อย กจิการร่วมคา้ และบรษิทัร่วมดาํเนินการใหส้อดคล้องตามกฎหมาย นโยบายการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี

รวมถงึนโยบายอื่นของบรษิัทฯ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พจิารณาเห็นชอบบุคคลเป็นกรรมการผูแ้ทนใน

บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

โดยในกรณีดงัต่อไปนี้ กรรมการผูแ้ทนของบรษิทัฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ก่อนการ

ออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัยอ่ย กจิการรว่มคา้ หรอืบรษิทัรว่มนัน้ๆ 

• การจดัตัง้นิตบุิคคล รว่มทุนหรอืเขา้เป็นหุน้สว่นกบับุคคลในลกัษณะทีม่นียัสาํคญั 

• การซือ้หรอืขายหุน้ กจิการหรอืทรพัยส์นิทีม่นียัสาํคญั 
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• การก่อภาระผูกพนัในลกัษณะใดๆ ที่จะมผีลผูกพนัหรอืส่งผลกระทบต่อบรษิัทย่อยหรอืกิจการร่วมค้าหรอื

บรษิทัรว่มหรอืบรษิทัฯ ในระยะยาวหรอือยา่งมนียัสาํคญั  

• การควบรวมกจิการ  

ในกรณีที่นโยบายนี้ได้กําหนดให้การทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ อันมีนัยสําคัญหรือมีผลต่อฐานะ 

ทางการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิัทย่อย เป็นเรื่องที่ตามอํานาจอนุมตัิ (Delegation of Authority) ของ

บรษิัทฯ กําหนดว่าต้องได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ และ/หรอื การประชุมผู้ถือหุ้นของ 

บรษิทัฯ (แลว้แต่กรณี) ใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื การประชุมผูถ้อื

หุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัเิรื่องดงักล่าวก่อนทีบ่รษิทัย่อยจะจดัการประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื การ

ประชุมผูถ้อืหุน้ของตนเอง (แลว้แต่กรณี) เพือ่พจิารณาอนุมตักิารทาํรายการหรอืดาํเนินการในเรือ่งนัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีน่โยบายนี้ และนโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิและ/หรอืขอ้กําหนดอื่นใดของบรษิทัฯ ไม่ไดม้กีารกําหนด

แนวทางการเปิดเผยขอ้มูลในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการเขา้ทํารายการดงักล่าวไวเ้ป็นการเฉพาะ โดยในการนี้ ใหบ้รษิทัฯ 

เปิดเผยขอ้มลูและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข ขัน้ตอนและวธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีอ่นุมตันิัน้ตามทีก่าํหนดไว้

ในกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยโดยอนุโลม (เท่าทีไ่มข่ดัแยง้) อยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง 

2.1) กรณีดงัต่อไปนี้บรษิทัยอ่ยตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ 

(1) การเพิม่ทุนโดยการออกหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัย่อยและการจดัสรรหุน้ รวมทัง้การลดทุนจดทะเบยีน 

และ/หรอืทุนชําระแล้วของบรษิทัย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุ้นเดมิของผูถ้อืหุ้น หรอืการ

ดําเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้ทางตรงและทางอ้อมของ

บรษิทัฯ ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของบรษิทัยอ่ยนัน้ 

(2) การแกไ้ขขอ้บงัคบั และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัยอ่ย  

(3) การพจิารณาอนุมตังิบประมาณประจาํปีรวมของบรษิทัย่อย และ/หรอืการอนุมตักิารลงทุนในมูลค่าที่

มนียัสาํคญั เวน้แต่เป็นกรณีทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจอนุมตัแิละดาํเนินการ (Delegation of Authority) 

ของบรษิทัยอ่ย  

(4) สาํหรบับรษิทัยอ่ยทีม่ขีนาดทีม่นียัสาํคญั ใหร้วมถงึการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ย เฉพาะกรณี

ที่ผูส้อบบญัชดีงักล่าวไม่ไดอ้ยู่ในสงักดัสํานักงานสอบบญัชทีี่เป็นสมาชกิประเภทเต็มรูปแบบ (Full 

Member) ในเครอืข่ายเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของบรษิัทฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ที่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยจะต้องสงักดัสํานักงานสอบบญัชใีนเครอืข่าย

เดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

(5) การกูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การใหส้นิเชื่อ การคํ้าประกนั การทํานิตกิรรมผูกพนับรษิทัย่อยใหต้้อง

รบัภาระทางการเงนิเพิม่ขึน้ หรอืการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นใน

จาํนวนทีม่นียัสาํคญัและมใิชธุ่รกจิปกตขิองบรษิทัยอ่ย 

(6) การเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย  
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(7) ก่อนบรษิัทย่อยเขา้ทํารายการ หรอืการดําเนินการใดๆ กบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ หรอื

บรษิัทย่อยซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกี่ยวข้อง หรอืรายการที่

เกีย่วกบัการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัย่อยตามประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่าย

ไปซึ่งสนิทรพัย ์ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการทีบ่รษิทัย่อยจะเขา้ทํารายการเปรยีบเทยีบกบัลกัษณะ 

และ/หรอืขนาดของบรษิัทฯ (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณขนาดของรายการตามที่กําหนดไว้ใน

ประกาศเรื่องการทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ 

(แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุม

คณะกรรมการของบรษิทัฯ และ/หรอื ขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  หรอืขออนุมตัจิาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทํารายการ  บริษัทย่อยจะเข้าทํารายการหรือ

ดําเนินการนัน้ไดต่้อเมื่อไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุม 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

 นอกจากนี้ หากในการเข้าทํารายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อนัทําให ้

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตาม

หลกัเกณฑท์ีก่ําหนดประกาศทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาด

หลกัทรพัย์ฯ กรรมการผู้แทนของบรษิัทฯ ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรอืผู้บรหิารของ

บรษิทัย่อยดงักล่าวมหีน้าทีต่อ้งแจง้มายงัฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ ในทนัททีีท่ราบว่าบรษิทัย่อยมแีผน

จะเขา้ทาํรายการดงักล่าว 

(8) รายการอื่นใดทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและเป็นรายการทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัย่อย

อยา่งมนียัสาํคญั 

2.2) คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะตดิตามดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัฯ ไปดาํรง

ตําแหน่งกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทย่อย กิจการร่วมค้า และบรษิัทร่วม (โดยอนุโลม) ปฏิบตัิให้

เป็นไปตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายของบรษิทัฯ 

2.3) คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะตอ้งดาํเนินการใหบ้รษิทัย่อยมกีารรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน 

ระบบบรหิารความเสีย่ง และระบบป้องกนัการทุจรติ และระบบงานอื่นๆ ทีจ่าํเป็น รวมถงึกําหนดมาตรการ

ในการติดตามผลการดําเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมที่เหมาะสม มปีระสทิธิภาพ และรดักุม

เพยีงพอทีท่ําใหม้ัน่ใจไดว้่า การดําเนินการต่างๆ ของบรษิทัย่อย กจิการร่วมคา้ และบรษิทัร่วมจะเป็นไป

ตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบรษิทัฯ รวมถงึกฎหมายและประกาศ เรื่อง การกํากบัดแูลกจิการ

ทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน สาํนกังาน ก.ล .ต.  และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดอ้ยา่งแทจ้รงิและต่อเนื่อง และตดิตามใหบ้รษิทั

ย่อยและบรษิทัร่วมเปิดเผยขอ้มูล ฐานะทางการเงนิและผลดําเนินการ การทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัและ

รายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่มนีัยสําคญั  

และรายการทีม่นียัสาํคญัอืน่ใดต่อบรษิทัฯ และการดาํเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการกาํกบั

ดูแลและการบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหค้รบถ้วนและถูกต้องตามประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ตามทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) (แลว้แต่

กรณี) 
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11.4 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน  

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนําข้อมูลภายในของ 

บรษิทัฯ ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช ้เพือ่แสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

1) บรษิทัฯ จะใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ํารงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงาน

บญัชหีรอืการเงนิ ทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า รวมถงึผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เกี่ยวกบัหน้าที่ใน

การรายงานการถอืครอง รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครอง และการรายงานการไดม้าหรอืจําหน่ายหลกัทรพัย์

ของบรษิัทฯ โดยตนเอง คู่สมรสหรอืผู้ที่อยู่กินฉันสามภีรยิา และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่

กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร คู่สมรสหรอืผูท้ี่อยู่กนิฉันสามภีรยิา และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของ

กรรมการ และผูบ้รหิารดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละสามสบิ (30) ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

นิตบุิคคลดงักล่าว ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้น พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์  

2) บรษิทัฯ จํากดัการเขา้ถงึขอ้มูลภายในทีไ่ม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยใหร้บัรูไ้ด้เฉพาะกรรมการ กรรมการบรหิาร 

ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัทฯ ที่มสี่วนเกี่ยวข้องตามความจําเป็นเท่าที่ต้องทราบเท่านัน้ และแจ้งให้บุคคล

ดงักล่าวทราบวา่เป็นสารสนเทศทีเ่ป็นความลบั และมขีอ้จาํกดัในการนําไปใช ้

3) กาํหนดใหก้รรมการ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ 

ทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ามหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทําและเผยแพร่รายงานการมสี่วนไดเ้สยี

ใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยจดัเกบ็ไวท้ีเ่ลขานุการบรษิทั ทัง้นี้ บุคคลดงักล่าวมหีน้าทีร่ายงานการขอ้มลูเพิม่เตมิแกเ่ลขานุการ

บรษิทั ทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

4) กาํหนดใหก้รรมการ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ

ทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า รวมถงึคู่สมรสหรอืผูท้ี่อยู่กนิฉันสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ รวมถงึนิตบุิคคลทีก่รรมการ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิฉนัสามภีรยิา และบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการ และผูบ้รหิารดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละ 30 ของจํานวนสทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดของนิตบุิคคลดงักล่าว จดัทํา และเปิดเผยรายงานการถอืครองหลกัทรพัย ์รายงานการเปลีย่นแปลงการถอื

ครอง และรายงานการไดม้าหรอืจาํหน่ายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดไว้

ใน พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ โดยทนัท ีภายใน 3 วนันับจากวนัทีท่ีม่กีารซื้อขาย โอนหรอื รบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

และจดัสง่สาํเนารายงานนี้ใหแ้ก่บรษิทัฯ ในวนัเดยีวกบัวนัทีส่ง่รายงานต่อ สาํนกังาน ก.ล.ต. 

5) กาํหนดใหก้รรมการ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ

ที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ้นไปหรอืเทยีบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานที่เกี่ยวขอ้งซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสนันิษฐานว่าได้

รบัทราบขอ้มลูภายในเกีย่วกบังบการเงนิ ฐานะการเงนิ หรอืผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ รวมถงึขอ้มลูภายในอื่นที่

เป็นสาระสาํคญั ซึ่งมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซื้อขาย และหา้มชกัชวนใหบุ้คคลอื่น

ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิ หรอืเผยแพร่

ขอ้มูลเกีย่วกบัฐานะทางการเงนิและสถานะของบรษิทัฯ และหรอืขอ้มลูภายในอื่นทีเ่ป็นสาระสาํคญั เป็นเวลาอย่าง

น้อย 1 เดอืนล่วงหน้าก่อนบรษิทัฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อสาธารณชนแลว้  

โดยบรษิทัฯ จะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหก้รรมการ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ํารงตําแหน่งระดบั

บรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า งดการซื้อขายหลกัทรพัย์ของ

บรษิทัฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดอืนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 3 วนั
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ภายหลงัการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสําคญัซึ่งยงัไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณชนต่อบุคคลภายนอก หรอื บุคคลทีไ่มม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง 

6) หา้มมใิหก้รรมการ กรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ ทีม่ ีหรอือาจมี

ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ซึง่ตนไดล่้วงรูม้า

ในตําแหน่ง หรอืฐานะเช่นนัน้ ซึ่งหากเปิดเผยแลว้จะส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลกัทรพัย์

ของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มาใช้เพื่อการซื้อ หรอืขาย หรอืเสนอซื้อ หรอืเสนอขายหรอื

ชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้อ หรอืขาย หรอืเสนอซื้อ หรอืเสนอขายซึง่หุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น (ถา้ม)ี ของบรษิทัฯ ไม่ว่าทัง้

ทางตรงหรอืทางออ้ม และไมว่า่การกระทาํดงักล่าวจะทาํเพือ่ประโยชน์ต่อตนเอง หรอืผูอ้ื่น หรอืนําขอ้เทจ็จรงิเชน่นัน้

ออกเปิดเผยเพือ่ใหผู้อ้ื่นกระทาํดงักล่าวโดยตนไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไมก่ต็าม 

7) ห้ามมใิห้กรรมการ กรรมการบรหิาร ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ หรอือดีตกรรมการ กรรมการบริหาร 

ผูบ้รหิาร และพนักงานเปิดเผยขอ้มลูภายใน หรอืความลบัของบรษิทัฯ ตลอดจนขอ้มลูความลบัของคู่คา้ของบรษิทัฯ 

ทีต่นไดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบุ้คคลภายนอกรบัทราบ แมว้่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะไม่ทาํใหเ้กดิผล

เสยีหายแก่บรษิทัฯ และคูค่า้ของบรษิทัฯ 

8) กรรมการ กรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ หรอือดตีกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน มหีน้าที่

เกบ็รกัษาความลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ และมหีน้าทีใ่นการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ เพือ่ประโยชน์

การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เท่านัน้ ทัง้นี้ หา้มมใิหก้รรมการ กรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ 

นําความลบั และ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรอื

ทางออ้ม และไมว่า่จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก่ต็าม 

9) กําหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่าฝืนนําขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน โดยเริม่ตัง้แต่การตกัเตอืน

เป็นหนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน เท่าทีก่ฎหมายอนุญาตใหท้าํได ้ซึง่

การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระทาํและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 

10) ใหเ้ลขานุการบรษิทั รายงานสถานการณ์ถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ของกรรมการ

กรรมการบริหาร และผู้บริหารซึ่งรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินให้ประธาน

คณะกรรมการบรษิทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบไตรมาสละครัง้ และนําเสนอสรุปรายงานการถอื

ครองและการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ประจําปี ใหค้ณะกรรมการบรษิทั รบัทราบในการ

ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ 

11.5 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

11.5.1   ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

สําหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนทัง้หมดเป็นค่าตอบแทนการสอบบญัช ี

(Audit Fee) ใหแ้ก่บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอส จํากดั (“PwC”) รวมทัง้สิน้ 2,283,068 บาท ซึ่งประกอบดว้ย 

ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และค่าสอบบญัชรีายปีจํานวนรวม 2,135,000 บาท นอกจากนี้ มคี่าใชจ้่ายอื่น (Out of 

Pocket Expenses) จาํนวน 148,068 บาท 

สําหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนจากการสอบ

บญัชใีหแ้ก่ PwC โดยบรษิทัฯ จะจ่ายค่าตอบแทนทัง้หมดเป็นคา่ตอบแทนการสอบบญัช ี(Audit Fee) รวมจาํนวน 2,450,000 

บาท ซึง่ประกอบดว้ย ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และค่าสอบบญัชรีายปี โดยค่าสอบบญัชเีพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าอนั
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เนื่องมาจากขอบเขตการตรวจสอบทีเ่พิม่ขึน้ ไดแ้ก่ การตรวจสอบระบบการควบคุมทัว่ไปของเทคโนโลยสีารสนเทศ (ITGC)1 

ขอบเขตการตรวจสอบสาํหรบัการลงทุนในกจิการรว่มคา้ใหม ่และการสอบทานรายงานประจาํปี 

  

11.5.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

 สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ไดม้กีารจ่ายค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) ใหแ้ก่ PwC 

ซึง่ประกอบดว้ย คา่บรกิารตรวจสอบโครงการทีไ่ดร้บับตัรสง่เสรมิการลงทุนจาํนวน 300,000 บาท และมคีา่ใชจ้่ายอื่น (Out of 

Pocket Expenses) จาํนวน 1,000 บาท 

11.6 การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

-ไมม่-ี 

 

 

1 ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชพีจิารณาแลว้เหน็ว่าบรษิทัฯ ยงัไม่มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารตรวจสอบระบบการควบคมุทัว่ไปของเทคโนโลยสีารสนเทศ (ITGC) 

สาํหรบัเรือ่งการจดัทาํงบการเงนิ คา่สอบบญัช ี(Audit Fee) จะลดลงจาํนวน 135,000 บาท 
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12. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

12.1 นโยบายภาพรวม  

บรษิทัฯ ไดด้าํเนินธุรกจิอยูภ่ายใตก้รอบของธรรมาภบิาลทีด่ ีมคีวามโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยคาํนึงถงึผูม้ ี

สว่นไดเ้สยี เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม ชือ่เสยีงของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้และนักลงทุนเป็นสาํคญั ดงันัน้ บรษิทัฯ จะดาํเนินธุรกจิ

อยา่งมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมธีรรมาภบิาลเป็นเครื่องกาํกบัใหก้ารดาํเนินกจิกรรมต่างๆ เป็นไปดว้ย

ความซื่อสตัย ์ สจุรติ โปรง่ใส และยตุธิรรม และตระหนกัถงึผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี เศรษฐกจิ สงัคม 

สิง่แวดลอ้ม ชือ่เสยีงของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน รวมถงึพรอ้มจะแกไ้ขเพือ่ลดผลกระทบดงักล่าว โดยมจีุดมุง่หมายเพือ่ให้

เกดิผลดตี่อความยัง่ยนืของกจิการ พรอ้มกบัแสดงความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม ผูถ้อืหุน้และ

นกัลงทุนอยา่งแทจ้รงิ ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ดงันี้ 

12.2 นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกจิทีส่จุรติและเป็นธรรม ตามกรอบกตกิาการแขง่ขนั ภายใตก้ฎหมายและระเบยีบ

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ และผลกระทบจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ 

พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้ นกัลงทุน เจา้หนี้ และชุมชนโดยรอบบรษิทัฯ เป็นตน้ ทัง้ยงัสง่เสรมิใหพ้นกังานตระหนกัถงึความสาํคญัของ

การปฏบิตัติามกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ และดาํเนินธุรกจิโดยมกีารแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นอยา่งเป็นธรรม โดย

กาํหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) การกาํกบัดแูลกจิการ 

บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะดาํเนินธุรกจิอยา่งถูกตอ้ง ดว้ยความสจุรติ เป็นธรรม โปรง่ใส เปิดเผยขอ้มลูทีส่าํคญั 

และสามารถตรวจสอบได ้ซึง่บรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชน์ และผลกระทบต่อ ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ พนกังาน 

และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมถงึมกีารแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

(2) ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บริษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

ภายใตห้ลกัพืน้ฐานทางจรยิธรรม เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้

นําหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่มีาเป็นแนวทาง เพื่อรกัษาดุลยภาพของการดําเนินงานทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ 

ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาธุรกจิทีป่ระสบความสาํเรจ็อยา่งยัง่ยนื 

(3) การกาํกบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มอาชวีอนามยั และ

ความปลอดภยัในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และระดบัภมูภิาค รวมถงึการปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิทีเ่ป็น

สากล โดยกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏบิตัตินใหอ้ยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั และตอ้งไมม่สีว่นรูเ้หน็ ชว่ยเหลอื หรอืกระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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(4) การกาํกบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญา 

บรษิทัฯ ไมส่นับสนุนการดาํเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา โดยกาํหนดใหก้รรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏบิตัตินใหอ้ยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไมม่สีว่นรูเ้หน็ 

ชว่ยเหลอื หรอืกระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทาง

ปัญญา 

(5) การสง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

บรษิทัฯ ส่งเสรมิให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบั ในองค์กรใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ 

เหมาะสมและเพยีงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสํานึกแก่

พนกังาน รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ในการบรหิารการใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่องคก์ร  

2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดว้ยความเคารพต่อสทิธมินุษยชนโดยมกีารสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธเิสรภีาพตลอดจนปฏบิตัิ

ต่อกนัอยา่งเสมอภาค ซึง่เป็นรากฐานของการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล โดยกาํหนดแนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

• บรษิทัฯ จะสนบัสนุนและเคารพ คุม้ครองสทิธมินุษยชนทีเ่ป็นทีย่อมรบัของนานาชาต ิ

• บรษิทัฯ จะไมข่อ้งแวะกบัการกระทาํซึง่เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน 

• บรษิทัฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยหมัน่ตรวจสอบดแูลมใิหธุ้รกจิของตนเขา้ไปมี

สว่นเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน 

• บรษิทัฯ เคารพสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ของพนกังาน ซึง่ครอบคลุมถงึการมอีสิระในการใหค้วามเหน็โดย

ปราศจากการแทรกแซง การไดร้บัขอ้มลู หรอืความคดิเหน็ผา่นสือ่ต่างๆ รวมทัง้จดัใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารเพื่อ

รบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเสร ี

3) การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของการพฒันาบุคลากรวา่เป็นหวัใจสาํคญัสาํหรบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื บรษิทัฯ จงึให้

ความสาํคญักบัการกาํหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐานความเป็นธรรม ทัง้ในดา้นการสรรหา การ

พฒันาบุคลากร รวมถงึมกีารอบรมใหพ้นกังานอยา่งต่อเนื่อง มกีารใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของแต่ละ

บุคคล เพือ่รกัษาไวซ้ึง่บุคลากรทีม่คีุณภาพซึง่เป็นไปตามนโยบายการสรรหาและพฒันาบุคลากรของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ มี

นโยบายทีจ่ะปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม โดยกาํหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

3.1 การใชแ้รงงานโดยไมล่ะเมดิสทิธมินุษยชน 

บรษิทัฯ จะไมใ่ชแ้รงงานโดยละเมดิหลกัสทิธมินุษยชน อาท ิการบงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labour) หรอืการใชแ้รงงาน

เดก็ (Children Labour) 

3.2 การสรรหา 

บรษิทัฯ มกีารกําหนดคุณสมบตัขิองพนกังานอยา่งชดัเจนตามลกัษณะงาน ไมนํ่าความแตกต่างดา้นเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ

ภาวะ ศาสนา สญัชาต ิภมูหิลงัของบุคคล ความคดิเหน็ทางการเมอืง อาย ุหรอืความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจยัในการพจิารณา

และตดัสนิการจา้งงาน โดยจะคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมตามกระบวนการคดัเลอืกตามวธิกีารทีก่าํหนดไว ้
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3.3 การจ่ายคา่ตอบแทนในการทาํงาน 

บรษิทัฯ จดัให้มเีงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสําหรบัพนักงาน และใหพ้นักงานได้รบัค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม

ศกัยภาพ ตําแหน่งหน้าที ่และความรบัผดิชอบ รวมถงึสรา้งความมัน่คงในสายอาชพีและมโีอกาสก้าวหน้าในอาชพีอย่างเป็น

ธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สําหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกันสังคม และ

นอกเหนือจากทีก่ฎหมายกําหนด เช่น มปีระกนัสุขภาพและอุบตัเิหตุใหแ้ก่พนักงาน รวมทัง้เงนิช่วยเหลอืประเภทต่างๆ เช่น 

เงนิช่วยเหลอืพนักงานสําหรบัค่าพธิฌีาปนกจิบดิามารดาทีเ่สยีชวีติของพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมกีารจดัตัง้

คณะกรรมการสวสัดกิาร ซึง่เป็นตวัแทนจากนายจา้งและลูกจา้ง คณะกรรมการจะมบีทบาทสาํคญัในการใหค้าํปรกึษาและความ

คดิเหน็ต่อประเดน็ดา้นสวสัดกิารต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทัง้พนักงานและบรษิทัฯ นอกจากนี้คณะกรรมการสวสัดกิารจะมี

หน้าที่ติดตาม ควบคุม และดูแลแรงงานในเรื่องสวสัดิการจากนายจ้าง รวมถึงส่งเสริมการทํางานโดยเปิดโอกาสให้มีการ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งบรษิทัฯ และพนกังาน 

3.4 การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความสําคญัของพนักงาน โดยมนีโยบายพฒันาพนักงานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิม่พูนศกัยภาพ 

โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานมกีารเรยีนรูแ้ละเลื่อนตาํแหน่งเมือ่มโีอกาสทีเ่หมาะสม 

3.5 สขุภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน 

บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบการทาํงานทีมุ่่งเน้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของสถานประกอบการอย่างเหมาะสม เช่น 

การจดัใหม้สีถานทีท่าํงานทีส่ะอาดเพื่อความปลอดภยัจากอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้จากอุบตัภิยัและโรคภยั เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ 

มุ่งเน้นการป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ และจะเสรมิสรา้งใหพ้นักงานมจีติสาํนึกดา้นความปลอดภยั 

อกีทัง้มกีารใหค้วามรูผ้่านการฝึกอบรมและส่งเสรมิให้พนักงานมสีุขภาพอนามยัที่ด ีและไม่ทําการใดทีเ่ป็นผลรา้ยต่อสุขภาพ

อนามยัแก่ลกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร รวมถงึดแูลสถานทีท่าํงานใหถู้กสขุลกัษณะและมคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ  

  

3.6 การเจรจาต่อรอง 

บรษิทัฯ ตระหนกัและจะยดึมัน่ต่อเสรภีาพของพนกังานในการสมาคมและรวมกลุ่มในการเจรจาต่อรองกบับรษิทัฯ ซึง่

เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสมัพนัธ ์
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4) ความรบัผิดชอบต่อลกูค้าและผูบ้ริโภค 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความสําคญัของลูกคา้และผูบ้รโิภค โดยใหค้วามสําคญัในเรื่องคุณภาพ และความปลอดภยัของ

อาหารสตัวน้ํ์า โดยมุ่งเน้นการใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพ และการผลติทีม่มีาตรฐาน เพื่อใหลู้กคา้ไดใ้ชส้นิคา้ทีม่คีุณภาพ และไดร้บั

ความพงึพอใจสงูสุดในราคาทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัอย่าง

เคร่งครดั นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้น ส่งเสรมิ และให้ความรู้แก่เกษตรกรผูม้คีวามสนใจเพาะเลี้ยงสตัว์ ผ่านการจดัอบรม 

สมัมนา เพือ่ใหค้วามรูต่้าง ๆ  เชน่ 

1) การให้ความรูแ้ก่เกษตรผูเ้ล้ียงกุ้งในเขตตาํบลบางจาก อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ในเรื่องการเตรียมบอ่ การ

ป้องกนัโรคกุ้งในการเล้ียงช่วงอากาศร้อน และการแก้ปัญหากุ้งโดยไม่ใช้สารเคมีต้องห้าม เมือ่วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2562 

 

 
 

2) การจดัสมัมนาแนวทางในการจดัการสขุภาพและการป้องกนัโรคและปลากะพงขาว เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 ณ วดับงั

ปืน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม เพื่อให้ความรูแ้ก่เกษตรกรกรผูเ้ล้ียงปลากะพงขาว ในพืน้ท่ี อาํเภอเมอืง จงัหวดั 

สมุทรสงคราม ในเรื่อง การจดัการคณุภาพน้ําและบอ่เพื่อการเล้ียงปลากะพงขาว  รวมถึงการจดัการและปัองกนัโรค

ปลากะพงขาวท่ีเหมาะสม 
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3) การจดัสมัมนา “แนวทางการจดัการการเล้ียงกุ้งขาวผสมกุ้งก้ามกรามให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุ้งในพืน้ท่ี อาํเภอบางปลาม้า 

จงัหวดัสพุรรณบรีุ เมือ่วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 

 

4) การจดัสมัมนาการเล้ียงกุ้งขาวอย่างยัง่ยืนให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่อาํเภอนายายอาม ในพืน้ท่ี อาํเภอนายายอาม  

จงัหวดัจนัทบรีุ เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2564 

 

5) การจดัสมัมนาจดัสมัมนารว่มกบักรมประมงในพืน้ท่ีอาํเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชิงเทรา เรื่อง  “ไขข้อข้องใจ APD  ของ

กรมประมงและ การลดปัญหาการเล้ียงกุ้ง” เมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 
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5) การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั และมกีารกําหนดมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขเมือ่เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอนัเนื่องมาจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ รวมทัง้พฒันากระบวนการดาํเนิน

ธุรกจิใหส้ามารถลดผลกระทบ พรอ้มกบัปกป้องและบรูณะฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม โดยกาํหนดแนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

• บรษิทัฯ จะสนบัสนุนการดาํเนินการป้องกนัปัญหาสิง่แวดลอ้มซึง่เกดิขึน้จากการดาํเนินกจิการของบรษิทัฯ 

• บรษิทัฯ จะสนบัสนุนใหพ้นกังานไดม้กีารแสดงความคดิรเิริม่และตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มในวง

กวา้ง 

• บรษิทัฯ จะสง่เสรมิการพฒันาและเผยแพรเ่ทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

สาํหรบัในสายงานการผลติ บรษิทัฯ ใชร้ะบบแอกทเิวเตด็สลดัจ ์(Activated Sludge Process: ASP) ในการจดัการดา้น

สิง่แวดล้อมการจดัการมลพษิทางน้ํา ซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบที่ใช้วธิีการทางชีววทิยา โดยใช้แบคทีเรยีพวกที่ใช้ออกซิเจน 

(Aerobic Bacteria) เป็นตวัหลกัในการยอ่ยสลายสารอนิทรยีใ์นน้ําเสยี การบาํบดัน้ําเสยีดว้ยวธินีี้จะใชพ้ืน้ทีแ่ละระยะเวลาในการ

บําบดัน้อยกว่าระบบบําบดัน้ําเสยีทัว่ไป หลงัจากที่น้ําเสยีถูกบําบดัผ่านระบบ ASP แล้ว น้ําจะถูกปล่อยไปที่สวนเกษตรของ

โรงงานต่อไป สาํหรบัระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มการจดัการมลพษิทางอากาศ บรษิทัฯ มกีารตดิตัง้อุปกรณ์สาํหรบัดกัฝุ่ น

หรอืป้องกนัฝุ่ นออกสู่ภายนอก คอื ตวั Bag filter และ Cyclone ซึง่จะมสี่วนช่วยไม่ใหก้่อใหเ้กดิมลพษิต่อชุมชนรอบขา้ง รวมถงึ

ไดม้กีารวางแผนในการตรวจเชค็คุณภาพน้ําและอาการดงันี้ 

1. การตรวจสอบคุณภาพน้ําประจาํเดอืน ความถี ่เดอืนละครัง้ 

2. การตรวจสอบคุณภาพน้ําประจาํปี ความถี ่2 ครัง้ต่อปี 

3. ตรวจสอบระบบบํ้าบดัน้ําเสยีประจาํเดอืน ความถี ่เดอืนละครัง้ 

4. ตรวจเชค็การตกตะกอนของสลดัจ ์SV30  ความถี ่4 ครัง้ต่อเดอืน 

5. ตรวจสารเคมใีนบรรยากาศ ความถี ่2 ครัง้ต่อปี 

6. การตรวจสอบคุณภาพทางอากาศ ความถี ่2 ครัง้ต่อปี 

7. ตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (แสงสวา่ง,เสยีง,ความรอ้น,ฝุ่ น) ความถี ่1 ครัง้ต่อปี 

8. การตรวจความปลอดภยัหมอ้ไอน้ํา ความถี ่1 ครัง้ต่อปี 
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ระบบแอกทิเวเตด็สลดัจ ์(Activated Sludge Process) 

  

การติดตัง้อปุกรณ์สาํหรบัดกัฝุ่ นหรือป้องกนัฝุ่ น 

  

6) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการรว่มมอืและการมสีว่นรว่มระหวา่งกจิการกบัชุมชนและสงัคม โดยใหก้ารสนับสนุนการ

ดาํเนินกจิกรรมอาสาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสงัคม 

7) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการดาํเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ส่ิงแวดล้อมและผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ นําแนวคดิในการรบัผดิชอบต่อสงัคมมาปรบัใชแ้ละคดิคน้ใหเ้กดินวตักรรมทางธุรกจิทีส่รา้งประโยชน์และ

ความสามารถในการแขง่ขนัต่อธุรกจิและสงัคม โดยบรษิทัฯ จะสาํรวจกระบวนการต่าง ๆ ของธุรกจิทีด่าํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัวา่ 

ก่อใหเ้กดิความเสีย่งหรอืมผีลกระทบในทางลบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มหรอืไม่ อยา่งไร และศกึษาหาแนวทางแกไ้ขเพื่อลด

ผลกระทบดงักล่าว รวมทัง้ศกึษา พจิารณา และวเิคราะห ์กระบวนการทาํงาน เพือ่พฒันานวตักรรม และสรา้งโอกาสในการคดิคน้

ผลติภณัฑใ์หม ่ควบคูก่บัการสรา้งผลกาํไรและการเตบิโตของธุรกจิอยา่งยัง่ยนื 
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8) การจดัทาํรายงานด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ จะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูในการปฏบิตัติามแนวทางการรบัผดิชอบต่อสงัคม ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูม้สีว่นได้

เสยีทุกฝ่าย โดยมจีดัทาํรายงานเปิดเผยการดาํเนินงานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ทีค่รอบคลุมการดาํเนินการดา้นธุรกจิ ดา้น

สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั และดา้นสงัคม รวมถงึจดัทาํขอ้มลูอยา่งถูกตอ้ง และจดัใหม้ชีอ่งทางเผยแพรข่อ้มลูทีห่ลากหลาย 

ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถเขา้ถงึขอ้มลูโดยสะดวก 

12.3 การต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ จะไมย่อมรบัหรอืสนับสนุนการคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ ไมว่า่กรณีใดๆ และจะปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้น

คอรร์ปัชัน่นี้อยา่งเครง่ครดั รวมถงึจดัใหม้โีครงสรา้งผูร้บัผดิชอบและระบบการบรหิารความเสีย่ง การควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในเพือ่ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ภายในองคก์รอยา่งเขม้งวดเพือ่ป้องกนั และ/หรอื จดัการ

กบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ เพือ่ใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามนโยบายนี้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะมกีารสอบทานแนวปฏบิตัแิละขัน้ตอน

การปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย ธุรกจิ และดาํรงไวซ้ึง่การดาํเนินธุรกจิบนฐานของ

ความถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตัติามนโยบายนี้โดยทัว่กนัและสือ่สารนโยบาย

นี้ไปยงัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกทราบ เพือ่ป้องกนัความเสีย่งต่อการคอรร์ปัชัน่ 

นอกจากนี้ การกระทาํใดๆ ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทีเ่ป็นการคอรร์ปัชัน่ ใหถ้อืวา่เป็นความผดิรา้ยแรงต่อ

ระเบยีบวนิยั เกีย่วกบัเรื่องทัว่ไปและใหไ้ดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยั ตามระเบยีบขอ้บงัคบัในการทาํงานของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ จะใหค้วามคุม้ครอง ต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน ทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชัน่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ และแนวปฏบิตัเิพื่อต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่นี้ 

คอรร์ปัชัน่ ตามนโยบายฉบบันี้ หมายถงึ 

1. ความประพฤตทิัง้หลายทีฝ่่าฝืนหน้าทีข่องตน โดยไมส่มควรกบัตาํแหน่งหน้าทีข่องตนในฐานะกรรมการ 

กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้รหิาร พนกังาน ตวัแทน หรอืฐานะความสมัพนัธอ์ื่นๆ ในบรษิทัฯ โดย

มุง่ประสงคใ์หไ้ดร้บัประโยชน์ใดๆ โดยมชิอบสาํหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอื  

2. การตดิสนิบนแก่เจา้หน้าทีข่องรฐั และการเรยีกรบัสนิบนจากคูค่า้หรอืผูอ้ื่น เพือ่เป็นแรงจงูใจใหเ้กดิการทาํผดิ

กฎหมาย หลกีเลีย่งการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืศลีธรรมอนัด ี และหมายความรวมถงึ

กฎระเบยีบขอ้บงัคบั และวธิปีฏบิตังิานของบรษิทัฯ หรอื  

3. การยกัยอก เงนิหรอืสิง่ของ ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหใ้ชใ้นงาน หรอืการใชเ้วลาการปฏบิตังิานของ 

บรษิทัฯ มาใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตนหรอืเพื่อกจิกรรมอื่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

การติดสินบน หมายถงึ การเสนอ การให ้หรอืสญัญาวา่จะใหผ้ลประโยชน์ ทัง้ในรปูของเงนิ สิง่ของ และสิง่ตอบแทน

ต่างๆ เพือ่เป็นแรงจงูใจใหเ้กดิการทาํผดิกฎหมาย หลกีเลีย่งการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืศลีธรรมอนัด ี 

การเรียกรบัสินบน หมายถงึ การใชอ้าํนาจทีไ่ดม้าโดยตาํแหน่งหน้าที ่ทาํการเรยีกรอ้ง จงูใจ หรอืขม่ขู ่เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

ผลประโยชน์ ทัง้ในรปูของเงนิ สิง่ของ และสิง่ตอบแทนต่างๆ เพือ่ประโยชน์อนัมชิอบ แหง่ตนหรอืผูอ้ื่น  

การยกัยอก หมายถงึ การนําเงนิ และสิง่ของ ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหใ้ชใ้นงาน หรอืการใชเ้วลาการปฏบิตังิานของ 

บรษิทัฯ มาใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตน ผูอ้ื่น หรอืเพือ่กจิกรรมอื่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 
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บรษิทัฯ จงึมแีนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ ดงันี้ 

1. ข้อปฏิบติัทัว่ไป 

• กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานตอ้งปฏบิตัหิน้าทีก่ารงาน โดยไมอ่าศยั หรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นอาศยัอาํนาจ

หน้าทีใ่นตาํแหน่งของตน ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม รวมถงึการเรยีกรอ้ง หรอืดาํเนินการเพือ่การ

คอรร์ปัชัน่ โดยยงัประโยชน์อนัมชิอบต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืเพือ่ก่อประโยชน์อนัไมพ่งึจะม ี หรอือนัมคิวร

จะไดต้่อตนเองหรอืผูอ้ื่น   

2. ข้อปฏิบติัเก่ียวกบัการให้และรบัของขวญั ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

• หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเรยีกรอ้ง รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรปูเงนิทดแทน ของขวญั 

ของมคีา่ใดๆ รวมถงึบรกิารต่างๆ จากคูค่า้ ตวัแทนซือ้ขาย เจา้หนี้ บุคคลภายนอก หรอืคูแ่ขง่ของบรษิทัฯ 

ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ทีไ่มส่จุรติ หรอืเป็นการเอือ้ประโยชน์ต่อคูค่า้ หรอืตวัแทนซือ้ขาย เจา้หนี้ 

บุคคลภายนอกและตนเอง  

• การเลีย้งรบัรอง รบั หรอืใหข้องขวญัตามประเพณี ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัในการทาํงานของ 

บรษิทัฯ หรอืในกรณีทีไ่มม่รีะเบยีบขอ้บงัคบักําหนดไว ้ ใหด้าํเนินการอยา่งเหมาะสม รดักุม โปรง่ใส และ

ปราศจากวตัถุประสงคแ์อบแฝงดงักล่าวขา้งตน้  

• ทัง้นี้ หากกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานทราบถงึการเลีย้งรบัรอง การใหห้รอืรบัของขวญัหรอืสิง่อื่นใดที่

เกนิความจาํเป็นและไมเ่หมาะสม หรอืหากไดร้บัมลูคา่เกนิปกตวิสิยั ใหป้ฏเิสธไมร่บัหรอืไมใ่ห ้ (ในกรณีที่

เกีย่วขอ้ง) โดยใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อทราบ 

3. ข้อปฏิบติัเก่ียวกบัการช่วยเหลือทางการเมือง 

• บรษิทัฯ วางตวัเป็นกลางทางการเมอืง และไมม่นีโยบายใหก้ารสนบัสนุนหรอืชว่ยเหลอืทางการเมอืง ไมว่า่

โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานมสีทิธแิละเสรภีาพทางการเมอืงตามกฎหมาย แต่จะไมด่าํเนินการใดๆ ที่

ทาํใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีความเป็นกลางหรอืไดร้บัความเสยีหายจากการเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งทางการเมอืง 

• หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน นําเงนิ ทรพัยส์นิ สนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ ไปร่วมสนบัสนุน

กจิกรรมทางการเมอืง หรอืดาํเนินการในทางหนึ่งทางใดทีเ่ป็นการใชท้รพัยากรของบรษิทัฯ เชน่ บุคลากร 

อาคารสถานที ่ในการสง่เสรมิหรอื โฆษณา เพื่อประโยชน์ทางการเมอืง 

4. ข้อปฏิบติัเก่ียวกบัการบริจาคเพื่อการกศุล 

ในการบรจิาคเพือ่การกุศล กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้งดาํเนินการอยา่งโปรง่ใส ปราศจากจุดประสงคแ์อบ

แฝง อาท ิ เพือ่การใหส้นิบน  เพือ่ความไดเ้ปรยีบทางการคา้ เพือ่สนับสนุนทางการเมอืง ฯลฯ ดงันัน้ ในการปฏบิตัจิงึตอ้งให้

เป็นไปดงันี้ 

• การบรจิาคนัน้ตอ้งพสิจูน์ไดว้า่มกีจิกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดงักล่าวจรงิ และมกีารดาํเนินการเพือ่

สนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลสาํเรจ็ และก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งแทจ้รงิ

หรอืเพือ่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินการดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) 
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• การบรจิาคนัน้ตอ้งพสิจูน์ไดว้า่เป็นไปเพือ่การกุศลดงักล่าว ไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทน

ใหก้บับุคคลใด หรอืหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกยีรตคิุณตามธรรมเนียมปกตทิัว่ไป  เชน่ การตดิตรา

สญัลกัษณ์ (Logo) การประกาศชือ่บรษิทัฯ ณ สถานทีจ่ดังาน หรอืในสือ่เพือ่การประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

5. การให้เงินสนับสนุน 

เป็นวธิกีารประชาสมัพนัธท์างธุรกจิของบรษิทัฯ ทางหนึ่ง ซึง่แตกต่างจากการบรจิาคเพือ่การกุศล อาจกระทาํไดโ้ดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อธุรกจิ ตราสนิคา้ หรอืชือ่เสยีงของบรษิทัฯ ซึง่อาจถูกเชือ่มโยงไปเกีย่วกบัการตดิสนิบน ดงันัน้ ในการปฏบิตัจิงึ

ตอ้งใหเ้ป็นไปดงันี้ 

• เงนิสนบัสนุนนัน้ตอ้งพสิจูน์ไดว้า่ ผูข้อเงนิสนบัสนุนไดท้าํกจิกรรมตามโครงการดงักล่าวจรงิ และเป็นการ

ดาํเนินการเพือ่สนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลสาํเรจ็ หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม

อยา่งแทจ้รงิ หรอืเพือ่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) 

• เงนิสนบัสนุนนัน้ตอ้งพสิจูน์ไดว้า่ การใหเ้งนิสนบัสนุนหรอืประโยชน์อื่นใดทีส่ามารถคาํนวณเป็นตวัเงนิได ้

เชน่ การใหท้ีพ่กัและอาหาร เป็นตน้ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนใหก้บับุคคลใด หรอื

หน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกยีรตคิุณตามธรรมเนียมธุรกจิทัว่ไป 

• ในการเป็นผูใ้หเ้งนิสนับสนุน จะตอ้งจดัทาํใบบนัทกึคาํขอ ระบุชือ่ผูร้บัเงนิสนบัสนุนและวตัถุประสงคข์อง

การสนบัสนุนพรอ้มแนบเอกสารประกอบทัง้หมดเสนอใหผู้ม้อีาํนาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตัติาม

ระดบัอาํนาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ 

6. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

6.1 คณะกรรมการบรษิทั 

- คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีต่รวจสอบและกํากบั ใหม้ัน่ใจวา่การดาํเนินธุรกจิมคีวามโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้ และเป็นไปตามนโยบาย แนวปฏบิตั ิ และขัน้ตอนการปฏบิตั ิ ดา้นการต่อตา้น

คอรร์ปัชัน่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าทีก่าํกบัดแูลการควบคุมภายในทีค่รอบคลุมทัง้

ดา้นการเงนิและการดาํเนินการ ของกระบวนการทางบญัชแีละการเกบ็บนัทกึขอ้มลู รวมถงึ

กระบวนการอื่นๆ ในบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ จดัใหม้ชีอ่งทางใน

การรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสการกระทาํอนัอาจนําสูก่ารคอรร์ปัชัน่ การใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการ

ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

อยา่งสมํ่าเสมอ 

- คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีป่ฏบิตัติามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อตา้นการ

คอรร์ปัชัน่ และมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารนํามาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตั ิ

- ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่เสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
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6.2 เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 

- เลขานุการคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีศ่กึษาตดิตามแนวทางการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี เพื่อ

พฒันาการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ภีายในบรษิทัฯ และรายงานผลการปฏบิตัติามแผนงานการกาํกบั

ดแูลกจิการทีด่ปีระจาํปีต่อคณะกรรมการบรษิทั 

- เลขานุการคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีส่ง่เสรมิและสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ และ

พนกังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

6.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

- คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีก่าํกบัดแูลการควบคุมภายในทีค่รอบคลุมทัง้ดา้นการเงนิและ

การดาํเนินการของกระบวนการทางดา้นบญัชแีละการเกบ็บนัทกึขอ้มลูรวมถงึกระบวนการอื่นๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่  

- คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีต่รวจสอบและสอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

อยา่งเพยีงพอ สอดคลอ้งกบันโยบายขอ้กาํหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

- คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีจ่ดัใหม้ชีอ่งทางในการรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสการกระทาํอนั

อาจนําไปสูก่ารคอรร์ปัชัน่ การใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ และรายงาน

ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 

- ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการหรอืการ

กระทาํซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

รวมถงึการทุจรติ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ดาํเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

6.4 คณะกรรมการบรหิาร 

- คณะกรรมการบรหิารมหีน้าทีนํ่านโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่

ไปปฏบิตั ิ รวมถงึสือ่สารนโยบายและสรา้งความตระหนกัแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและ

ภายนอกบรษิทัฯ โดยกาํหนดใหม้รีะบบบรหิารจดัการและมาตรการทีเ่หมาะสมในการกาํกบัและ

สง่เสรมิการดาํเนินการ และทบทวนระบบและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่อยา่งต่อเนื่อง ทัง้นี้ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์และสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมายและธุรกจิ 

- คณะกรรมการบรหิารและพนกังานมหีน้าทีเ่ฝ้าระวงัและป้องกนัความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชัน่ ในงาน

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย รวมทัง้แจง้เบาะแส หากพบการกระทาํทีส่อ่ไปในทางทุจรติหรอืเสีย่งต่อการ

คอรร์ปัชัน่  

6.5 ผูบ้รหิาร 

- ผูบ้รหิารมหีน้าทีนํ่านโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่นี้ไปปฏบิตั ิ

รวมทัง้สือ่สารนโยบายและสรา้งความตระหนกัแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

โดยกาํหนดใหม้รีะบบการบรหิารจดัการและมาตรการทีเ่หมาะสมในการกาํกบัและส่งเสรมิการ
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ดาํเนินการ และทบทวนระบบและมาตรการการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่อยา่งต่อเนื่อง เพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามเจตนารมณ์และสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย และธุรกจิ 

- ผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดบัมหีน้าทีเ่ฝ้าระวงัและป้องกนัความเสีย่งดา้นการคอรร์ปัชัน่ ในงาน

ทีร่บัมอบหมาย รวมทัง้แจง้เบาะแส หากพบการกระทาํอนัสอ่ทุจรติหรอืเสีย่งต่อการคอรร์ปัชัน่ 

6.6 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

- เป็นหน่วยงานอสิระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิาน

ของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีว่างไว ้ รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิาพและความเพยีงพอ

ของการควบคุมภายในโดยยดึหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

1. ขัน้ตอนการปฏิบติัเพื่อต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

 

2. ขัน้ตอนการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน 

ใหส้ายงานตรวจสอบจดัใหม้ชีอ่งทาง สาํหรบัพนักงานและผูม้สี่วนไดเ้สยี สามารถแจง้เบาะแสและรอ้งเรยีนการกระทาํ

อนัส่อทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ โดยเป็นช่องทางทีเ่ขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย และเกบ็รกัษาความลบัของผูร้อ้งเรยีนอย่างเคร่งครดั ปัจจุบนั ผู้

มสีว่นไดเ้สยีสามารถแจง้เบาะแสและรอ้งเรยีนไดผ้า่นชอ่งทางดงันี้ 
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ภายในองคก์ร  1. ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูบ้รหิาร  

 2. กล่องรบัความคดิเหน็  

 3. สง่ e-mail: IA.TFM@Thaiunion.com 

ภายนอกองคก์ร  1. ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.thaiunionfeedmill.com 

 2. ทางไปรษณีย ์ตดิต่อ 

  บรษิทั  ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์ จาํกดั (มหาชน) 

  89/1 หมู ่2 ถนนพระราม 2 ตาํบลกาหลง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

  โทรศพัท ์: 034-441-7222 

3. กระบวนการลงโทษ 

ผูท้ีก่ระทาํการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ ถอืเป็นการกระทาํผดิตามระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงานว่าดว้ยการบรหิารงาน

บุคคล สําหรบัพนักงาน ผู้บรหิาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนกรรมการของบรษิัทฯ ซึ่งจะต้องได้รบัการ

พจิารณาโทษทางวนิยัทีก่าํหนดไว ้รวมถงึอาจไดร้บัโทษตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หากการกระทาํนัน้ผดิกฎหมาย 

12.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (After process) 

1) กิจกรรม “คนไทย (Thai Union Feedmill) รกัษ์ป่าชายเลน” เมื่อวนัท่ี 29 ตลุาคม 2559 ณ ศนูยอ์นุรกัษ์ป่าชายเลนคลอง

โคน อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม เพื่อร่วมกนัปลกูปลาชายเลน 

  

2) สนับสนุนกิจกรรม “ปล่อยเต่า คืนสู่ธรรมชาติ” เมื่อวนัท่ี 2 - 4 พฤศจิกายน 2561 ท่ีเกาะรอก อาํเภอเกาะลนัตา  

จงัหวดักระบี ่
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3) การเล้ียงอาหารกลางวนัและมอบส่ิงของให้แก่เยาวชนของชาติ ณ วดัสระแก้ว อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 

  

4) การมอบจกัรยาน ให้แก่โรงเรียนในเขตบริเวณรอบโรงงานเน่ืองในโอกาสวนัเดก็แห่งชาติ 

 

5) กิจกรรมรกัษ์ป่า รกัษ์น้ํา รกัส่ิงแวดล้อม ปลกูป่าและทาํฝ้ายชะลอน้ํา ลดโลกร้อน คืนธรรมชาติ ณ อทุธยานแห่งชาติ

เฉลิมพระเกียรต ์ไทยประจนัต ์จงัหวดัราชบรีุ เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562    
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6) กิจกรรมชวนน้องเล้ียงปลา บา้นห้วยโกร๋น  จงัหวดัน่าน เมื่อวนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2562  

        

7) กิจกรรมพฒันาการศึกษาด้าน ICT โรงเรียนในชุมชน ณ โรงเรียนวดักาหลง ตาํบลกาหลง จงัหวดัสมุทรสาคร เมื่อวนัท่ี 

26 มิถนุายน 2563   

   

8) กิจกรรม “TFM ร่วมปันน้ําใจสู้ภยัโควิด-19” ในปี 2564 เพื่อบริจาหน้ากากอนามยัและเจลแอลกอฮอล ์ ให้กบัโรงเรียน

และโรงพยาบาลในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัจงัหวดัสมุทรสาคร 
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นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดม้อบเงนิสนับสนุนในการจดัทาํหนังสอืใหแ้ก่หน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสรมิการ

วจิยัเสนารกัษ์เหล่าแพทย ์วารสารสมาคมส่งเสรมิการวจิยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั และบรษิทัฯ ยงัมอบเงนิสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน และสถาบนัต่างๆ เชน่ การจดัประชุมวชิาการ 

กจิกรรมคลายเครยีดเพื่อการกุศล ของสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรสาคร มอบเงนิซื้อวสัดุอุปกรณ์ทางการศกึษา โรงเรยีน

ราษฎร์นิยมวทิยา สนับสนุนการซ่อมแซมอาคารเรยีนโรงเรยีนวดัสาม ีเงนิสนับสนุนสนับสนุนกจิกรรมวนัแรงงานแห่งชาตแิก่

สํานักงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน การมอบของขวญัเพื่อสนับสนุนกจิกรรมวนัเดก็ใหแ้ก่โรงเรยีนในชุมชนรอบบรษิทัฯ 

เป็นประจาํทุกปี เป็นตน้ 

12.5 ข้อมลูการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

บรษิทัฯ ใหค้วามสําคญัและตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในการป้องกนัการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจก โดยไดร้่วมดําเนินการและใชเ้ป้าหมายเดยีวกนักบัในบรษิทัอื่นในกลุ่ม TU คอื จากปี 2559 - 2563 เพื่อสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายของกลุ่ม TU ลดลงรอ้ยละ 30.0 ทุกๆ บรษิทัในเครอื โดยบรษิทัฯ ไดด้ําเนินการในการลดก๊าซเรอืนกระจกมาอย่าง

ต่อเนื่องอยู่ทีร่อ้ยละ 6.5 ซึง่เป็นส่วนหนึ่งในการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่ม TU โดยไดด้าํเนินการมาตรการใน

การประหยดัพลงังานไฟฟ้า และความรอ้น รวมถงึการลดการใชน้ํ้า 
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13. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  

13.1 ความเหน็ของคณะกรรมการต่อการควบคมุภายใน  

คณะกรรมการบรษิัท ตระหนักถงึความสําคญัของการมรีะบบการควบคุมภายในที่ด ีและถือเป็นหน้าที่สําคญัที่

จะตอ้งดาํเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอในการดแูลการดาํเนินงานให้

เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย และขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถป้องกนัทรพัยส์นิจาก

การทุจรติ เสยีหาย รวมทัง้มกีารจดัทําบญัชีและรายงานทางการเงนิที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมกีารเปิดเผยข้อมูลอย่าง

ครบถว้น เพยีงพอ และในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2564 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้

ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พจิารณาและประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิัทฯ โดยใช้แบบ

ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของสาํนักงาน ก.ล.ต. และการซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ 

และอา้งองิจากรายงานการตรวจสอบภายในภาพรวมของบรษิทัฯ ทีต่รวจสอบและจดัทําโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“IATU”) โดยทีค่ณะกรรมการพจิารณาระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ในดา้น

ต่างๆ 5 ส่วน ตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (“COSO”)  ซึ่ง

ประกอบดว้ย  

(1)  การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

(2)  การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

(3) การควบคุมการปฎบิตังิาน (Control Activities) 

(4)  ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information and Communication) 

(5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

โดยคณะกรรมการมคีวามเห็นว่า บรษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายใน 5 ด้าน ตามแนวคดิของ COSO โดยภาพรวม

ครบถว้นอยู่ในเกณฑท์ีด่ ีมคีวามเพยีงพอและเหมาะสมกบัขนาดของกจิการและสภาวการณ์ปัจจุบนัของบรษิทัฯ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ ในส่วนของการควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร บรษิทัฯ มนีโยบาย มาตรการและขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน

ครอบคลุมถงึการควบคุมการทําธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ไม่ให้

เกิดความขดัแย้งในผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างกนั และเพื่อรกัษาผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ และได้

พจิารณาอนุมตัิแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิัทฯ ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้สรุปรายละเอียดการ

ประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในแบบการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในตามเอกสาร

แนบ 4  

13.2 ความเหน็ของผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายในต่อระบบควบคมุภายใน  

ในปี 2561-2562 บรษิทัฯ ได้ว่าจ้างบรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจํากดั (“ธรรมนิต”ิ) เป็นผูต้รวจสอบภายใน

อิสระเพื่อทําการตรวจสอบและตรวจติดตามระบบควบคุมภายในภาพรวมของบรษิัทฯ โดยมขีอบเขตการตรวจสอบการ

ควบคุมภายในทัง้ในระดบัองค์กร ตามแนวทางของ COSO โดยอ้างอิงกบัแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุม

ภายในของสาํนกังาน ก.ล.ต. และในระดบักจิกรรม ซึง่ครอบคลุมทัง้หมด 13 วงจรหลกั ไดแ้ก่ 1.ระบบการขายและการรบัเงนิ 

2.ระบบการจดัซื้อจดัจา้งและการจ่ายเงนิ 3.ระบบการวางแผนและการผลติ 4.ระบบการบรหิารวตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปู 5.

ระบบการจดัส่งสนิคา้สําเรจ็รูป 6.ระบบการควบคุมคุณภาพ 7.ระบบการบํารุงรกัษาเครื่องจกัร 8.ระบบการวจิยัและพฒันา
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ผลติภณัฑ ์9.ระบบการจดัทําต้นทุนการผลติและงบการเงนิ 10.ระบบการควบคุมทรพัย์สนิ 11.ระบบการบรหิารบุคคลและ

เงินเดือน 12.ระบบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และ 13.ระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

สําหรบัการตรวจสอบครัง้ที่ 1 นัน้เกิดขึ้น ในช่วงเดือนมถุินายนถึงกรกฎาคม 2561 โดยธรรมนิติได้ตรวจสอบ

ภาพรวมของการปฏบิตังิานและกระบวนการต่างๆ รวม 13 กระบวนการ และเจอประเดน็ทัง้สิน้ 72 ประเดน็ สามารถแบ่งเป็น

ความเสีย่งระดบัสูง 8 ประเดน็ ความเสีย่งระดบัปานกลาง 51 ประเดน็ และความเสีย่งระดบัตํ่า 13 ประเดน็ โดยภายหลงั

ได้รบัรายงานการตรวจสอบครัง้ที่ 1 จาก ธรรมนิต ิบรษิทัฯ ได้มกีารดําเนินการแก้ไขตามประเดน็ต่างๆ ทีต่รวจพบอย่าง

ต่อเนื่อง  

ธรรมนิต ิเขา้ตรวจสอบครัง้ที ่2 เพื่อเป็นการตรวจตดิตามผลการปรบัปรุงแกไ้ขตามความเหน็และ/หรอืขอ้เสนอแนะ

จากผลการตรวจสอบครัง้ที ่1 ในช่วงเดอืนมกราคม 2562 โดยจากรายงานการตรวจตดิตามปัญหาและขอ้เสนอแนะจากการ

ตรวจสอบครัง้ที่ 1 ขา้งต้น พบว่าบรษิทัฯ ได้มกีารแก้ไขประเดน็ที่ตรวจพบทัง้หมดแล้ว ทัง้นี้ รายงานตรวจตดิตามปัญหา

ดงักล่าว ได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2562 และการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 18 

กุมภาพนัธ ์2562  

หลงัจากนัน้ ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดว้่างจา้งให ้ธรรมนิต ิตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ ในกระบวนการ

ที่เห็นว่ามคีวามสําคญัต่อการดําเนินการของบรษิัทฯ เป็นรายไตรมาส โดยธรรมนิติ ได้ออกรายงานการตรวจสอบ และ

ขอ้เสนอแนะ และบรษิทัฯ ไดป้รบัปรุงระบบการควบคุมภายในตามประเดน็ต่างๆ ทีต่รวจพบอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ธรรมนิต ิกไ็ด้

เขา้ตดิตามปัญหาทีต่รวจพบ และพบว่าบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการแกไ้ขประเดน็ทีต่รวจพบแลว้ และไดร้ายงานผลการตรวจสอบ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ 

ถดัมาในปี 2563 เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบการบรหิารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมคีวามเพยีงพอและมี

ประสทิธผิล (operating effectiveness) รวมถึงเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบรษิัทฯ มกีารปฏิบตัิตามระเบยีบ กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัที่

กําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งอย่างครบถ้วนและถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบั TU ซึ่งเป็นบรษิทัใหญ่ของ

บรษิทัฯ นัน้ บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให ้IATU ทาํหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยจะทาํงาน

ร่วมกนักบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ซึ่งมนีายเพช็ร แก้วมณี เป็นผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ โดย 

IATU และฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการตรวจสอบระบบของบรษิทัฯ ทีม่คีวามสาํคญัต่อการดาํเนินงานเป็น

หลกั โดยภาพรวมการตรวจสอบระบบควบคุมภายในสาํหรบัปี 2563-2564 ทีผ่า่นมาสามารถสรุปไดด้งันี้ 

ลาํดบัท่ี รอบการตรวจ เร่ืองท่ีตรวจสอบ ผู้ตรวจ 

1 

ไตรมาส 1-2 ปี 2563 

ระบบการบรหิารจดัการวตัถุดบิ  

หน่วยงานตรวจสอบของบรษิทัฯ 2 ระบบการบรหิารจดัการสนิคา้สาํเรจ็รปู 

3 ระบบการจดัสง่สนิคา้สาํเรจ็รปู 

4 

ไตรมาส 3 ปี 2563 

ระบบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ/1  

IATU 
5 

การเตรยีมความพรอ้มขององคก์รตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล (PDPA)/2 

6 ระบบการบาํรุงรกัษาเครือ่งจกัร หน่วยงานตรวจสอบของบรษิทัฯ 

7 
ไตรมาส 4 ปี 2563 

ระบบการขายสนิคา้  
IATU 

8 ระบบการรบัชาํระเงนิและการตดิตามหน้ี 

9 

ไตรมาส 1 ปี 2564 

ระบบการจดัซือ้วตัถุดบิและการจ่ายชาํระเงนิ 

IATU 10 ระบบการจดัซือ้ทัว่ไปและการจ่ายชาํระเงนิ 

11 ระบบการบรหิารจดัการวตัถุดบิ 
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ลาํดบัท่ี รอบการตรวจ เร่ืองท่ีตรวจสอบ ผู้ตรวจ 

12 ระบบการบรหิารจดัการสนิคา้สาํเรจ็รปู 

13 ระบบการควบคุมและตดิตามงานโครงการ 

14 
ไตรมาส 2 ปี 2564 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบงาน (Application) และการ

เตรยีมความพรอ้มขององค์กรตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมูล

สว่นบุคคล พ.ศ. 2562 

IATU 

15 ระบบการบรหิารจดัการสนิทรพัยถ์าวร หน่วยงานตรวจสอบของบรษิทัฯ 

หมายเหตุ:   /1นอกจากนี้ สาํหรบัระบบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ IATU ไดด้าํเนินตรวจตดิตามประเดน็จากการตรวจสอบโดยธรรมนิตเิมือ่เดอืนธนัวาคม 2562 

ซึง่ผลจากการตรวจตดิตามพบวา่บรษิทัฯ ไดแ้กไ้ขประเดน็ทัง้หมดครบถว้นแลว้ 

 /2IATU ไดด้าํเนินการตรวจการเตรยีมความพรอ้มขององคก์รตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (PDPA) ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชใ้นปี 2565 เพือ่ให้

มัน่ใจวา่บรษิทัฯ มนีโยบายและวธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจนและมคีวามพรอ้มในการดาํเนินงานเมือ่ พ.ร.บ. ดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้ 

โดย IATU และหน่วยงานตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดอ้อกรายงานการตรวจสอบ และมกีารประชุมหารอืกบัฝ่ายบรหิาร

และผูร้บัการตรวจสอบ รวมถงึรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ โดยประเดน็ต่างๆ ทีต่รวจพบโดย

หลกัเกีย่วกบัเรือ่ง 

(1) นโยบายหรือแนวทางปฏิบตัิที่มอียู่ของบริษัทฯ ยงัไม่ครอบคลุมและ/หรืออาจจะยงัไม่ได้ปรบัปรุงให้เป็น

ปัจจุบนัสําหรบับางเรื่อง เช่น การปรบัปรุงสถานะผูข้ายในโปรแกรมจดัซื้อ คู่มอืการตรวจนับสนิคา้ระบุพืน้ที่

เกบ็สนิคา้ไม่ครอบคลุมถงึพืน้ทีท่ีบ่รษิทัฯ จดัเกบ็สนิคา้ทีม่เีพิม่ขึน้  และการกําหนดลกัษณะและหลกัเกณฑ์ที่

ใชจ้ดัสถานะลกูหนี้ ตลอดจนแนวทางดาํเนินการทีช่ดัเจนกบัลกูหนี้ในแต่ละสถานะ เป็นตน้ 

(2) การผดิพลาดในการสื่อสารกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น การสื่อสารขัน้ตอนการจดัซื้อจดัจ้าง และการ

สือ่สารระเบยีบอาํนาจอนุมตัดิาํเนินการ และระเบยีบปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

(3) การทําผดิพลาดของพนักงาน (Human Error) จากการไม่ปฏบิตัติามนโยบายหรอืแนวทางปฏบิตัทิีม่อียู่ เช่น 

การตกหล่นในการบํารุงรกัษาเครื่องจกัรตามแผนการบํารุงรกัษาเชงิป้องกนั การไม่จดัทํารายงานการสัง่ซื้อ

กรณีเร่งด่วนประจาํเดอืน การตดิตามการใชง้บประมาณของงานโครงการยงัไม่ครบถว้นเพยีงพอ การไม่สอบ

ทานความครบถว้นของการจดัทาํหนงัสอืคาํนวณเบีย้ปรบั เป็นตน้ 

(4) ข้อสังเกตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงาน (Application) ต่างๆ เช่น การตัง้ค่าบัญชีผู้ใช้งาน 

(Username) เป็นชือ่ทีรู่จ้กัอยา่งแพรห่ลาย การไมไ่ดร้ะงบัสทิธบิญัชทีีไ่มม่ผีูใ้ชง้าน การใชบ้ญัชผีูใ้ชง้านรว่มกนั 

การตัง้ค่ารหสัผ่าน (Password) ของบางโปรแกรมไม่เป็นไปตามนโยบายของบรษิัทฯ ซึ่งมสีาเหตุมาจาก

ขอ้จาํกดัของระบบ หรอืการผดิพลาดในการสือ่สารระหวา่งหน่วยงานต่างๆ เป็นตน้ 

ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัทราบประเดน็และดาํเนินการแกไ้ขประเดน็ทีต่รวจพบอย่างต่อเนื่อง ซึง่ภายหลงัจากการเขา้ตรวจ

ตดิตามอย่างต่อเนื่องของ IATU และหน่วยงานตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดพ้บว่าปัจจุบนับรษิทัฯ ไดแ้กไ้ขประเดน็ทีต่รวจพบ

และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบทัง้หมดแลว้  

โดยประเด็นที่พบจากการตรวจสอบในช่วงปี 2563 ถงึไตรมาส 1 ปี 2564 ได้รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบครัง้ที ่3/2564 เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2564 และประเดน็ทีพ่บจากการตรวจสอบในไตรมาส 2 ปี 2564 ไดร้ายงาน

ในทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่4/2564 เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 2564 
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13.3 การตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

 บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ 

ร่วมกบั IATU สําหรบัช่วงเวลาทีเ่หลอืของปี 2564 ซึ่งจะดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงาน

เป็นรายไตรมาส โดยมแีผนการปฎบิตังิานตรวจสอบภายใน ซึง่ครอบคลุมในระบบงานทีบ่รษิทัฯ เหน็วา่มคีวามสาํคญั โดยใน

การจดัทาํแผนการตรวจสอบภายในดงักล่าว จะพจิารณาจากการประเมนิระดบัความเสีย่งของระบบงาน (Risk-based Audit 

Plan) โดยระบบงานที่มผีลการประเมนิระดบัความเสี่ยงในระดบัสูงจะถูกพจิารณาเลือกมาตรวจสอบก่อน โดยแผนการ

ตรวจสอบภายในช่วงเวลาทีเ่หลอืของปี 2564 ซึง่ไดผ้่านการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่3/2564 เมื่อ

วนัที ่25 พฤษภาคม 2564 มรีายละเอยีดดงันี้ 

ครัง้ท่ี เรื่องท่ีตรวจสอบ ช่วงเวลาท่ีเข้าตรวจ 

1 • กระบวนการผลติและวางแผนการผลติ 

• ระบบการคาํนวณและบรหิารตน้ทุน 

• การตดิตามผล 

ก.ค. – ก.ย. 2564 

 

2 • ระบบการขายสนิคา้ 

• ระบบการรบัชาํระเงนิ และการตดิตามหนี้ 

• การสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน

ตามแบบประเมนิทีส่าํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

• การตดิตามผล 

ต.ค. – ธ.ค.  2564 

 

ทัง้นี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะมกีารตรวจตดิตาม สรุปวเิคราะหผ์ลการตรวจสอบในรอบปี และวางแผนการตรวจสอบประจาํปี

ถดัไป ในทุกๆ เดอืนธนัวาคม 

13.4 หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ จดัตัง้สาํนักงานตรวจสอบภายในซึ่งขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการกํากบั

ดแูลการปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบภายในใหม้คีวามเป็นอสิระ มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม 2564 ไดม้มีตอินุมตัแิต่งตัง้ นายเพช็ร แก้วมณี ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยนายเพ็ชร แก้วมณี มีคุณสมบัติ วุฒิ

การศกึษา และประสบการณ์การอบรมทีเ่หมาะสม เพยีงพอต่อการเป็นผูค้วบคุมการปฏบิตังิานดงักล่าว รวมถงึไดแ้ต่งตัง้ให ้

IATU ทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมนิระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ ร่วมกนักบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ และ

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถพจิารณารายละเอียดเกี่ยวกบัประวตัิและประสบการณ์ของหวัหน้างาน

ตรวจสอบภายในเพิม่เตมิไดใ้นเอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดย

พจิารณาจากคุณวุฒ ิความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์และประเมนิผลงานของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประจําทุกปี นอกจากนี้  การโยกย้ายและการถอดถอน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

13.5 ข้อสงัเกตของผูส้อบบญัชี 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบงบการเงนิสาํหรบั

ปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ในการตรวจสอบผู้สอบบญัชีต้องประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อ

ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ทัง้นี้ ในการประเมนิความเสี่ยง
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ดงักล่าว ผูส้อบบญัชไีดศ้กึษาและประเมนิประสทิธภิาพระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทาํและการ

นําเสนองบการเงนิโดยถูกตอ้งตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ รวมถงึทดสอบ

การควบคุมเพื่อให้ได้มาซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชเีกี่ยวกบัความมปีระสทิธผิลของการปฏิบตัติามการควบคุม โดยวธีกีาร

ตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีการประเมนิและการทดสอบดงักล่าวขา้งตน้ เป็นไปตามมาตรฐานการ

สอบบญัชโีดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ส้อบบญัชสีามารถแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ และไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดง

ความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ ผูส้อบบญัชไีมพ่บขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระสาํคญัจากการประเมนิและทดสอบการควบคุมภายในที่

เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และไมไ่ดอ้อกรายงานขอ้สงัเกตเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในสาํหรบัปี 2563 ใหก้บั

บรษิทัฯ และไดร้ายงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่

11 กุมภาพนัธ ์2564  
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14. รายการระหว่างกนั 

14.1. รายละเอียดบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและความสมัพนัธ ์ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 2564  

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและ 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ความสมัพนัธ ์ 

ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 2564 

1. บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) (TU)  

ประกอบธรุกจิผลติและสง่ออกอาหาร

สาํเรจ็รปูแชแ่ขง็และบรรจุกระป๋อง 

 

• เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 66.9 

ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของบรษิทัฯ 

• มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิซึง่เป็นกรรมการและเป็นผูถ้อืหุน้

ทางตรงในบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 14.4 และถอืหุน้ทางตรง TU ในสดัสว่น 

รอ้ยละ 1.3 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ TU 

• มกีรรมการรว่มกนั 4 ท่าน คอื  

(1) นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ(“นายธีรพงศ”์) 

(2) นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ(“นายฤทธิรงค”์) 

(3) นายเชง นิรุตตนิานนท ์(“นายเชง”) และ 

(4) นายชาน ช ูชง 

2. บรษิทั โอคนิอสฟู้ด จาํกดั (OKF) 

ประกอบธรุกจิผลติและสง่ออกอาหาร

สาํเรจ็รปูแชแ่ขง็และบรรจุกระป๋อง 

• มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื TU ซึง่ถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 66.9 

ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ ถอืหุน้ทางออ้มใน OKF ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.7 

ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ (ผา่นบรษิทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) (“PPC”) ซึง่

เป็นบรษิทัยอ่ยที ่TU ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.7 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

โดย PPC ถอืหุน้ OKF ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้) 

• มกีรรมการรว่มกนั 2 ท่าน คอื  

(1) นายธรีพงศ ์และ 

(2) นายฤทธริงค ์ 

3. บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ซฟู้ีด จาํกดั 

(TUS) 

 ประกอบธรุกจิผลติและสง่ออกอาหาร

สาํเรจ็รปูแชแ่ขง็และบรรจุกระป๋อง 

• มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื  

(1)  TU ซึง่ถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 66.9 ของทุนจดทะเบยีน

ชาํระแลว้ ถอืหุน้ทางตรงใน TUS ในสดัสว่นรอ้ยละ 51.0 ของทุนจด

ทะเบยีนชาํระแลว้ และ  

(2)  นายฤทธริงค ์ซึง่เป็นกรรมการและเป็นผูถ้อืหุน้ทางตรงของบรษิทัฯ ถอืหุน้

ทางตรงใน TUS ในสดัสว่นรอ้ยละ 22.6 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้  

• มกีรรมการรว่มกนั 3 ท่าน คอื  

(1) นายธรีพงศ ์ 

(2) นายฤทธริงค ์และ 

(3) นายชาน ช ูชง  

4.  Avanti Feeds Limited (AVANTI) 

ประกอบธรุกจิผลติและจาํหน่าย

อาหารสตัวน้ํ์าในประเทศอนิเดยี 

• มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื TU ซึง่ถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 66.9 

ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ ถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มใน AVANTI ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 24.2 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้  

• มกีรรมการรว่มกนั  1 ท่าน คอื นายบรรลอืศกัร 
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5. บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจาํกดั (TMAC) 

ประกอบธรุกจิถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยที่

ประกอบธรุกจิฟารม์เพาะพนัธุแ์ละ

เพาะเลีย้งกุง้ 

 

• มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื TU ซึง่ถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัฯ ในสดัสว่น 

รอ้ยละ 66.9 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ ถอืหุน้ทางตรงใน TMAC ในสดัสว่น

รอ้ยละ 100.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้  

• มกีรรมการรว่มกนั 2 ท่าน คอื  

(1) นายฤทธริงค ์และ 

(2) นายบรรลอืศกัร  

6. บรษิทั ทเีอม็เค ฟารม์ จาํกดั (TMK) 

ประกอบธรุกจิฟารม์เพาะพนัธุแ์ละ

เพาะเลีย้งกุง้ 

• มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื TU ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทางตรงในบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 

66.9 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ ถอืหุน้ทางออ้มใน TMK ในสดัสว่นรอ้ยละ 

94.4 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ (ผา่น TMAC ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยที ่TU ถอืหุน้

ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ โดย TMAC ถอืหุน้ TMK 

ในสดัสว่นรอ้ยละ 94.4 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้) 

• มกีรรมการรว่มกนั 2 ท่าน คอื  

(1) นายฤทธริงค ์และ 

(2) นายบรรลอืศกัร 

7. บรษิทั ทซีเีอม็ ฟิชเชอรี ่จาํกดั 

(TCM) 

 ประกอบธรุกจิฟารม์เพาะพนัธุแ์ละ

เพาะเลีย้งกุง้ 

• มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื TU ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทางตรงในบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 

66.9 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ ถอืหุน้ทางออ้มใน TCM ในสดัสว่นรอ้ยละ 

75.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ (ผา่น TMAC ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยที ่TU เป็นผู้

ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ โดย TMAC ถอืหุน้ 

TCM ในสดัสว่นรอ้ยละ 75.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้)  

อกีทัง้ นายบรรลอืศกัร ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ยงัเป็นผูถ้อืหุน้

ใน TCM ในสดัสว่นรอ้ยละ 5.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

• มกีรรมการรว่มกนั 2 ท่าน คอื 

(1) นายฤทธริงค ์และ 

(2) นายบรรลอืศกัร 

8. บรษิทั ไทยยเูนี่ยน แฮชเชอรี ่จาํกดั 

(TUH) 

ประกอบธรุกจิเพาะพนัธุแ์ละอนุบาล

กุง้ 

• มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื TU ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทางตรงในบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 

66.9 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ ถอืหุน้ทางออ้มใน TUH ในสดัสว่นรอ้ยละ 

100.0 ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ (ผา่น TMAC ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยที ่TU ถอื

หุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ โดย TMAC ถอืหุน้ 

TUH ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้) 

• มกีรรมการรว่มกนั 2 ท่าน คอื  

(1) นายฤทธริงค ์และ 

(2) นายบรรลอืศกัร 

9. บรษิทั จะนะ อุตสาหกรรมประมง จาํกดั 

(Jana) 

ประกอบธรุกจิผลติปลาป่นสาํหรบัใช้

เป็นอาหารสตัว ์

• นายเชง ซึง่เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ถอืหุน้ Jana ในสดัสว่นรอ้ยละ 35.0 ของ

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

• มกีรรมการรว่มกนั 1 ท่าน คอื นายเชง  
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10. บรษิทั ท.ีซ.ี ยเูนียน อโกรเทค จาํกดั 

(TC Union) 

ประกอบธรุกจิผลติปลาป่นสาํหรบัใช้

เป็นอาหารสตัว ์

• นายเชง ซึง่เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ถอืหุน้ TC Union ในสดัสว่นรอ้ยละ 34.8 

ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้  

• มกีรรมการรว่มกนั 1 ท่าน คอื นายเชง  

11. บรษิทั เอส พ ีเอฟ ไดอาน่า (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (SPF) 

ประกอบธรุกจิผลติปลาป่นสาํหรบัใช้

เป็นอาหารสตัว ์

• นายเชง ซึง่เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ถอืหุน้ทางออ้มใน SPF  ในสดัสว่นรอ้ยละ 

17.1 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ (ผา่น TC Unionซึง่เป็นบรษิทัทีน่ายเชงถอื

หุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 34.8 ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ โดย TC Union ถอืหุน้

ทางตรงใน SPF ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้) 

12. บรษิทั บสี ไดเมนชัน่ จาํกดั (“BIZ”) 

ประกอบธรุกจิผูใ้หบ้รกิารระบบการ

ประมลูอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Auction) 

• นายธรีพงศ ์ซึง่เป็นกรรมการของบรษิทัฯ และเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ TU ซึง่

ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 10.80

1 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ TU ถอืหุน้

ทางตรงใน BIZ ในสดัสว่นรอ้ยละ 33.5 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

นอกจากนี้ นายเชง เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ยงัเป็นผูถ้อืหุน้ใน BIZ ในสดัสว่น

รอ้ยละ 5.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

• มกีรรมการรว่มกนั 2 ท่าน คอื 

(1) นายธรีพงศ ์และ 

(2) นายชาน ช ูชง 

13. บรษิทั เอเซยี-แปซฟิิค รสิค ์คอนซลั

แทน้ส ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (“APRC”) 

ประกอบธรุกจินายหน้าประกนัวนิาศ

ภยั 

• นายชวน ตัง้จนัสริ ิกรรมการของ TU ซึง่ถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัฯ ในสดัสว่น

รอ้ยละ 66.9 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ เป็นกรรมการใน APRC และถอืหุน้

ใน APRC ในสดัสว่นรอ้ยละ 9.0 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

14. บรษิทั เอเซยี-แปซฟิิค อนิชวัรนัส ์

โบรคเกอรส์ จาํกดั (“APRI”) 

ประกอบธรุกจินายหน้าประกนัชวีติ 

• นายชวน ตัง้จนัสริ ิกรรมการของ TU ซึง่ถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัฯ ในสดัสว่น

รอ้ยละ 66.9 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ ถอืหุน้ใน APRI ในสดัสว่นรอ้ยละ 9.0 

ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

15. บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ไฮเทค เพริล์ 

คลัทเิวชัน่ จาํกดั (“THPC”) 

ประกอบธรุกจิเลีย้งหอยมกุ 

• นายธรีพงศ ์ซึง่เป็นกรรมการของบรษิทัฯ และเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ TU ซึง่

ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 10.81 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ TU ถอืหุน้

ทางออ้มใน THPC รวมสดัสว่นรอ้ยละ 15.6 ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ (ผา่น

บรษิทั จนัศริ ิเรยีล เอสเตท จาํกดั (“Chansiri Real Estate”) ซึง่เป็นบรษิทัที่

นายธรีพงศถ์อืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 32.8 ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ โดย 

Chansiri Real Estate ถอืหุน้ทางตรงใน THPC ในสดัสว่นรอ้ยละ 47.3 ของทุน

จดทะเบยีนชาํระแลว้)  

• มกีรรมการรว่มกนั 1 ท่าน คอื นายธรีพงศ ์ 

16. บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันา

อุตสาหกรรม จาํกดั (“TUM”) 
• มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื TU ซึง่ถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 66.9 

ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ ถอืหุน้ทางตรงใน TUM ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.7 

ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้  

 

 

1 รวมการถอืหุน้ของคูส่มรส 
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ประกอบธรุกจิผลติและสง่ออกปลาทู

น่าบรรจุกระป๋องและอาหารสตัวเ์ลีย้ง

บรรจุกระป๋อง 

 

• มกีรรมการรว่มกนั 2 ท่าน คอื  

(1) นายธรีพงศ ์และ 

(2) นายเชง  

 

 

17. บรษิทั อเีอชเอส เทรนดน์ิ่ง แอนด ์

เซอรว์สิเซส จาํกดั (“EHS”) 

ประกอบธรุกจิใหบ้รกิารทีป่รกึษา

ดา้นสิง่แวดลอ้ม  

อาชวีอนามยั และความปลอดภยั 

• มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื TU ซึง่ถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 66.9 

ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ ถอืหุน้ทางตรงใน EHS ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.0 

ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้  

• มกีรรมการรว่มกนั 1 ท่าน คอื นายชาน ช ูชง 

18. บรษิทั จนัศริ ิเรยีล เอสเตท จาํกดั • นายธรีพงศซ์ึง่เป็นกรรมการของบรษิทัฯ และเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ TU ซึง่

ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 10.81

2 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ TU ถอืหุน้

ทางตรงใน Chaisiri Real Estate รวมสดัสว่นรอ้ยละ 32.8 ของทนุจดทะเบยีน

ชาํระแลว้  

• มกีรรมการรว่มกนั 1 ท่าน คอื นายธรีพงศ ์

19. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ  

(“นายบรรลือศกัร”) 
• ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

20. นางสาวติร ีใจประสงค ์ 

(“นางสาวิตรี”) 
• ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 

21. บุญเพชรเกษตรภณัฑ ์(“บญุเพชร

เกษตรภณัฑ”์)  

ประกอบธรุกจิรา้นคา้จาํหน่ายอาหาร

สตัว ์

• นายประโยชน์ โสรจัจกจิ (“นายประโยชน์”) ซึง่เป็นน้องของนายบรรลอืศกัร 

และ/หรอืนางสนุนัทา (“นางสนัุนทา”) ซึง่เป็นภรรยาของนายประโยชน์ เป็น

เจา้ของธุรกจิและผูด้าํเนินการ 

 
22. อานนทฟ์ารม์ (“อานนทฟ์ารม์”) 

ประกอบธรุกจิฟารม์เพาะเลีย้งสตัว์

น้ํา 

23. วนัชยัฟารม์ (“วนัชยัฟารม์”) 

ประกอบธรุกจิฟารม์เพาะเลีย้งสตัว์

น้ํา 

24. หนองปลาตะเพยีนฟารม์ (“หนอง

ปลาตะเพียนฟารม์”)  

ประกอบธรุกจิฟารม์เพาะเลีย้งสตัว์

น้ํา  

25. ชยัณรงคฟ์ารม์ (“ชยัณรงคฟ์ารม์”)  

ประกอบธรุกจิฟารม์เพาะเลีย้งสตัว์

น้ํา 

 

 

2 รวมการถอืหุน้ของคูส่มรส 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและ 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ความสมัพนัธ ์ 

ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 2564 

26. เพญ็รุง่ฟารม์ (“เพญ็รุ่งฟารม์”)  

ประกอบธรุกจิฟารม์เพาะเลีย้งสตัว์

น้ํา 

27. มงคลฟารม์ (“มงคลฟารม์”)  

ประกอบธรุกจิฟารม์เพาะเลีย้งสตัว์

น้ํา 

28. บรษิทั ประโยชน์การเกษตร จาํกดั 

(“บจก. ประโยชน์การเกษตร”)  

ประกอบธรุกจิฟารม์เพาะเลีย้งสตัว์

น้ํา 

(รวมกบับรษิทัอืน่ของนายประโยชน์

และนางสนุนัทา เรยีกวา่ “กลุ่มนาย

ประโยชน์”) 

29. นางผอ่ง โสรจัจกจิ (“นางผอ่ง”) • ภรรยาของนายสขุพฒัน์ โสรจัจกจิ ซึง่เป็นพีช่ายของนายบรรลอืศกัร 

30. นางธรีาภรณ์ ภกัตะวรีะกุล  

(“นางธีราภรณ์”) 
• น้องสาวนายบรรลอืศกัร 
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รายละเอียดรายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  และงวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

1 รายการท่ีจะยงัคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

1) รายการขายสินค้า 

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

1. บรษิัทฯ ขายผลติภณัฑ์อาหาร

กุง้ใหแ้ก่ TMAC และบรษิทัยอ่ย

ของกลุ่ม TMAC  

1. TMAC 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

2.2 

0.5 

 

3.6 

2.1 

บรษิทัฯ มกีารขายผลติภณัฑอ์าหารกุง้ใหแ้ก่ TMAC TMK TUH และ TCM (กลุ่ม 

TMAC) เพื่อใชใ้นการเพาะเลีย้งกุง้ของกลุ่ม TMAC โดยบรษิทัฯ มแีนวทางในการ

กําหนดราคาขายใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่ทยีบเคยีงได้กบับุคคลภายนอก โดยราคาขาย 

เงื่อนไขทางการค้าและการชําระราคาที่บริษัทฯ จําหน่ายให้แก่กลุ่ม TMAC 

สามารถเทียบเคียงได้กับราคาขาย เงื่อนไขทางการค้าและการชําระราคาที ่

บรษิทัฯ ใหแ้ก่ลกูคา้รายอื่น  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าว มคีวามสมเหตุสมผล โดยการ

จําหน่ายสนิค้าดงักล่าวเป็นไปตามการดําเนินธุรกิจตามปกติของบรษิัทฯ และ

ราคาขายที่บรษิัทฯ ให้แก่กลุ่ม TMAC สามารถเทียบเคยีงได้กบัราคาขายและ

เงือ่นไขทางการคา้ทีบ่รษิทัฯ ใหแ้ก่ลกูคา้รายอื่น 

 

2. TMK 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

27.0 

1.3 

 

10.8 

4.4 

3. TUH 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

2.8 

0.3 

1.0 

0.2 

4. TCM 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

8.5 

1.3 

 

2.9 

0.5 
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ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

2. บรษิทัฯ ขายผลติภณัฑอ์าหาร

ปลาให้แก่  THPC และกลุ่ม

นายประโยชน์ 

1. THPC 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

44.4 

16.8 

18.918.9 บรษิทัฯ มกีารขายผลติภณัฑอ์าหารปลาและ/หรอือาหารกุง้ใหแ้ก่ THPC และกลุ่ม

นายประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย (1) บุญเพชรเกษตรภัณฑ์ (2) อานนท์ฟาร์ม  

(3) วนัชยัฟาร์ม (4) หนองปลาตะเพยีนฟาร์ม (5) ชยัณรงค์ฟาร์ม (6) เพ็ญรุ่ง

ฟารม์ (7) มงคลฟารม์ และ (8) บจก. ประโยชน์การเกษตร เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดบิใน

การเลี้ยงปลากะพง ปลานิล ปลาเบญจพรรณอื่นๆ และ/หรือ หอยมุก ทัง้น้ี 

เน่ืองจาก THPC และกลุ่มนายประโยชน์ เป็นลูกคา้รายใหญ่ของบรษิทัฯ จงึไดร้บั

สว่นลดทางการคา้ในระดบัเทยีบเท่ากบัลกูคา้รายใหญ่ ซึง่เป็นสว่นลดทางการคา้ที่

ดกีวา่ลกูคา้ทัว่ไป  

อย่างไรก็ด ีราคาขาย เงื่อนไขทางการคา้และการชําระราคาที่บรษิัทฯ จําหน่าย

ใหแ้ก่ THPC และกลุ่มนายประโยชน์ สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาขาย เงื่อนไข

ทางการคา้และการชาํระราคาทีบ่รษิทัฯ ใหแ้ก่ลกูคา้รายใหญ่รายอื่น 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล โดยการ

จําหน่ายสนิค้าดงักล่าวเป็นไปตามการดําเนินธุรกิจตามปกติของบรษิัทฯ และ

ราคาขายที่บรษิทัฯ ใหแ้ก่ THPC และกลุ่มนายประโยชน์ สามารถเทยีบเคยีงได้

กบัราคาขายและเงือ่นไขทางการคา้ทีบ่รษิทัฯ ใหแ้ก่ลกูคา้รายใหญ่รายอื่น 

 

2. บุญเพชรเกษตรภณัฑ ์

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

8.1 

0.5 

 

1.5 

0.2 

3. อานนทฟ์ารม์ 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

8.2 

-ไม่ม-ี 

 

1.4 

-ไม่ม-ี 

4. วนัชยัฟารม์ 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

8.1 

-ไม่ม-ี 

 

1.1 

-ไม่ม-ี 

5. หนองปลาตะเพยีนฟารม์ 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

6.6 

-ไม่ม-ี 

 

2.4 

0.0 

6. ชยัณรงคฟ์ารม์ 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

8.3 

-ไม่ม-ี 

 

1.5 

-ไม่ม-ี 

7. เพญ็รุง่ฟารม์ 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

8.3 

1.3 

 

1.6 

-ไม่ม-ี 
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ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

8. มงคลฟารม์ 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

8.0 

0.2 

 

2.0 

-ไม่ม-ี 

9. บจก. ประโยชน์การเกษตร 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

64.3 

3.6 

 

18.4 

1.6 

3. บรษิทัฯ รบัจา้งผลติ

ผลติภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้ง

ใหแ้ก่ TUM 

1. TUM 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

- 

- 

 

0.6 

0.6 

บรษิทัฯ มกีารทดลองรบัจา้งผลติผลติภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลี้ยงใหแ้ก่ TUM เพื่อเพิม่

อตัราการใชก้ําลงัการผลติเครื่องจกัรของบรษิทัฯ ทีม่อียู่ในปัจจุบนั โดยบรษิทัฯ มี

แนวทางในการกําหนดราคาขายเท่ากบัตน้ทุนบวกดว้ยอตัรากําไรทีเ่ทยีบเคยีงได้

กบัอตัรากําไรที่บรษิทัฯ คดิกบับุคคลภายนอกจากการรบัจ้างผลติอาหารสตัว์น้ํา 

โดยราคาขาย และมเีงื่อนไขทางการคา้และการชําระราคาที่บรษิทัฯ ใหแ้ก่ลูกคา้

รายอื่น 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าว มคีวามสมเหตุสมผล โดยการ

ทดลองรบัจา้งผลติผลติภณัฑด์งักล่าวเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ในการเพิม่อตัรา

การใชก้ําลงัการผลติเครื่องจกัรของบรษิัทฯ และมอีตัรากําไรที่เทยีบเคยีงได้กบั

อตัรากําไรทีบ่รษิทัฯ คดิกบับุคคลภายนอกจากการรบัจา้งผลติอาหารสตัวน้ํ์า และ

มเีงือ่นไขทางการคา้และการชาํระราคาทีบ่รษิทัฯ ใหแ้ก่ลกูคา้รายอื่น 
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2) รายการขายผลผลิตจากฟารม์วิจยัสตัวน้ํ์า1 

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

1. บรษิัทฯ จําหน่ายกุ้งและปลา

ก ะ พ ง จ า ก ฟ า ร์ ม วิ จั ย

เพาะพนัธุส์ตัวน้ํ์าใหแ้ก่ TU 

1. TU 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

4.8 

-ไม่ม-ี 

 

2.1 

-ไม่ม-ี 

บรษิทัฯ มกีารจําหน่ายผลผลติกุ้งและปลากะพงที่โตเต็มวยัจากฟาร์มวจิยัเพาะพนัธุ์

สตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลภายนอก ซึง่รวมถงึ TU เพือ่นําไปแปรรปูและจาํหน่าย 

ทัง้น้ี เน่ืองจากในช่วงทีบ่รษิทัฯ ทําการลงทุนในฟารม์วจิยัเพาะพนัธุส์ตัวน้ํ์าในปี 2561  

TU ได้ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายการทําระบบและค่าตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มเพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเลีย้งและแปรรปูผลติภณัฑอ์าหารจากสตัวน้ํ์า (Best 

Aquaculture Practices (BAP)) ของสถาบนัรบัรองมาตรฐานสากลด้านการบริหาร

จัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (Aquaculture Certification Council, Inc. (ACC)) เพื่อ

ประโยชน์ทางด้านการขายของ TU ดงันัน้ ในกรณีที่บรษิัทฯ มผีลผลิตกุ้งและปลา

กะพงทีม่ขีนาดโตเตม็วยัและสามารถจําหน่ายไดใ้นปรมิาณมาก บรษิทัฯ จะแจง้ความ

ประสงค์ในการจําหน่ายกุ้งและปลากะพงไปยงัผู้รบัซื้อกุ้ง รวมถึง TU โดยมรีาคาที่

เทียบเคียงได้กับสัตว์น้ําให้แก่ผู้ซื้อรายอื่น เงื่อนไขในการจ่ายชําระค่าสินค้าที่

เปรยีบเทยีบไดก้บัการจาํหน่ายสตัวน้ํ์าใหแ้ก่ผูซ้ือ้รายอื่น 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์

ต่อบรษิทัฯ โดยการจําหน่ายผลผลติกุ้งและปลากะพงจากฟารม์วจิยัเพาะพนัธุส์ตัวน้ํ์า

เป็นการช่วยเพิม่รายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ อกีทัง้ ราคาขายผลผลติกุง้และปลากะพง ใหแ้ก่ 

TU ยังเป็นราคาที่เทียบเคียงได้และเงื่อนไขทางการค้าเดียวกับที่บริษัทฯ ให้แก่

บุคคลภายนอก  
หมายเหตุ: 1 นอกเหนือจากรายการจําหน่ายผลผลิตจากฟาร์มวิจัยสัตว์น้ําข้างต้น บริษัทฯ ยังมีรายการจําหน่ายผลผลิตจากฟาร์มวิจัยสัตว์น้ําให้แก่พนักงาน ซึ่งรวมถึงผู้บริหารบางท่าน ได้แก่ นายฤทธิรงค์ นายบรรลือศักร  

และนางสาวติรซีึง่เป็นสว่นหนึ่งของสวสัดกิารพนกังานทีบ่รษิทัฯ ใหแ้ก่พนกังานของบรษิทัฯ ทุกราย อกีทัง้ รายการดงักล่าวมมีลูคา่ของรายการทีไ่มเ่ป็นสาระสาํคญั  
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3) รายการซ้ือวตัถดิุบ 

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

1. บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจาก TU 

TUS และ OKF  

 

1. TU  

• คา่ใชจ่้าย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

17.3 

2.0 

 

7.3 

2.6 

บรษิทัฯ ซื้อเปลอืกกุ้งสด ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์พลอยได้จากการผลติสนิคา้ของ TU 

TUS และ OKF เพื่อนํามาอบและใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารสตัว์น้ําของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ เลือกซื้อเปลือกกุ้งสดจาก TU TUS และ OKF เน่ืองจาก 

ผูจ้ําหน่ายเปลอืกกุง้สดในทอ้งตลาดมจีํานวนจํากดั โดย TU TUS และ OKF เป็น

สามในผู้จําหน่ายเปลอืกกุ้งสดรายใหญ่ของไทย และผู้จําหน่ายเปลอืกกุ้งสดใน

ประเทศไทยยงัมจีํานวนจํากดั ซึง่ TU TUS และ OKF ไม่ไดม้กีารจําหน่ายเปลอืก

กุ้งในลักษณะที่ขายให้แก่บริษัทฯ ให้แก่ลูกค้ารายอื่น ทัง้น้ี บริษัทฯ เลือกซื้อ

เปลอืกกุ้งสดดงักล่าวเน่ืองจากต้นทุนการผลติจากการใชเ้ปลอืกกุ้งสดดงักล่าวตํ่า

กว่าต้นทุนการผลติในกรณีที่บรษิทัฯ ซื้อเปลอืกกุ้งอบจากบุคคลภายนอก และมี

เงือ่นไขทางการคา้เป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล และเป็นไป

ตามการดําเนินธุรกจิปกตแิละเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ เน่ืองจากตน้ทุนการผลติ

จากการใชเ้ปลอืกกุง้สดดงักล่าวตํ่ากวา่ตน้ทุนการผลติในกรณีทีบ่รษิทัฯ ซือ้เปลอืก

กุ้งอบจากบุคคลภายนอก โดยบรษิทัฯ มคีวามจําเป็นในการซื้อเปลอืกกุ้งสดจาก 

TU TUS และ OKF เน่ืองจากผูจ้ําหน่ายเปลอืกกุ้งสดในทอ้งตลาดมจีํานวนจํากดั 

และมเีงือ่นไขทางการคา้เป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป   

2. TUS 

• คา่ใชจ่้าย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

7.8 

0.6 

 

4.8 

1.6 

3. OKF 

• คา่ใชจ่้าย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

18.9 

2.2 

 

9.7 

3.3 
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ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

2. บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจาก TU 

Jana TC Union และ SPF 

1. TU  

• คา่ใชจ่้าย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

12.0 

1.3 

 

7.2 

1.7 

บรษิัทฯ ซื้อปลาป่นจาก Jana และ TC Union  ซึ่งเป็นวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิต

อาหารสตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ เน่ืองจาก Jana และ TC Union เป็นผูจ้ําหน่ายวตัถุดบิ

ที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน IFFO Standard for Responsible Supply Chain of 

Custody (IFFO RSCoC) จากสถาบนั The International Fishmeal and Fish Oil 

Organization (IFFO) (“มาตรฐาน IFFO”)  

ทัง้น้ี เพื่อให้กระบวนการผลิตอาหารสตัว์น้ําของบรษิัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน
กระบวนการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภณัฑ์อาหารจากสตัว์น้ํา (Best Aquaculture 
Practices (BAP)) ซึ่งกําหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการใช้วัตถุดิบปลาป่นจากผู้
จําหน่ายวตัถุดบิที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน IFFO อย่างน้อยรอ้ยละ 50.0 ของ
ปรมิาณการใชว้ตัถุดบิปลาป่นทัง้หมด ทัง้น้ี ผูจ้ําหน่ายวตัถุดบิทีไ่ดร้บัการรบัรอง
มาตรฐาน IFFO ในประเทศมจีํานวนเพยีงไม่กี่ราย โดย Jana และ TC Union มี
การกําหนดราคาขายปลาป่นให้แก่บริษัทฯ ในราคาที่เทียบเคียงได้กบัราคาที่ 
Jana และ TC Union จาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้รายอื่น 

บรษิทัฯ ยงัมกีารซือ้ (1) น้ําน่ึงปลา จาก TU Jana และ TC Union และ (2) ไสป้ลา
จาก TC Union โดย Jana และ TC Union ขายวตัถุดบิดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทัฯ ใน
ราคาทีต่ํ่ากวา่ราคาทีจ่าํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้รายอื่น  

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีารซื้อน้ํามนัปลาจาก Jana และ SPF โดยราคาน้ํามนั
ปลาดงักล่าวสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาทีบ่รษิทัฯ ซือ้จากบุคคลภายนอก 

ทัง้น้ี เงื่อนไขทางการคา้และการชําระเงนิสาํหรบัรายการซื้อสนิคา้ดงักล่าวขา้งต้น 
เป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป   

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล และเป็นไป
ตามการดําเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ โดยราคาซื้อขายสามารถเทยีบเคยีงได/้ตํ่า
กว่ากบัราคาทีบุ่คคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้จําหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้รายอื่น หรอืราคาที่
บริษัทฯ ซื้อจากบุคคลภายนอก และมีเงื่อนไขการเข้าทํารายการเป็นไปตาม
เงือ่นไขการคา้ทัว่ไป 

2. Jana  

• คา่ใชจ่้าย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

61.3 

0.8 

 

28.5 

6.1 

3. TC Union 

• คา่ใชจ่้าย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

138.5 

25.8 

 

85.1 

32.5 

4. SPF 

• คา่ใชจ่้าย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

0.2 

0.0 

 

0.3 

0.1 
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4) รายการซ้ือสินค้า 

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

1. บรษิทัฯ ซือ้สนิคา้จาก TU  

 

1. TU  

• คา่ใชจ่้าย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

0.5 

0.4 

 

 

0.0 

-ไม่ม-ี 

บรษิทัฯ ซื้อสนิคา้ต่างๆ ของ TU เช่น กระเชา้ของขวญั ปลากระป๋อง และโม

โนร ิเพื่อนําไปเป็นของขวญัใหก้บัคู่คา้ต่างๆ ของบรษิทัฯ ทัง้น้ี TU ขายสนิคา้

ต่างๆ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ในราคาที่เปรยีบเทยีบได้กบักบัราคาสนิคา้ที่ขายให้แก่

บรษิัทในกลุ่ม TU นอกจากน้ี TU มกีารกําหนดเงื่อนไขทางการค้าและการ

ชาํระราคาใหแ้ก่บรษิทัฯ ในแนวทางเดยีวกบัทีใ่หแ้ก่บรษิทัในกลุ่ม TU 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล และ

เป็นไปตามการดําเนินธุรกิจปกติของบรษิทัฯ โดยราคาซื้อขายและเงื่อนไข

การคา้มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัที ่TU ขายใหแ้ก่บรษิทัอื่นในกลุ่ม TU  
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5) รายการซ้ือลกูกุ้งและสารเคมีเพื่อใช้ในฟารม์วิจยัเพาะพนัธุส์ตัวน้ํ์า 

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

1. บรษิทัฯ ซือ้ลกูกุง้จาก TUH 1. TUH 

• คา่ใชจ่้าย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

0.7 

-ไม่ม-ี 

 

0.4 

0.2 

 

บรษิทัฯ ซื้อลูกกุง้จาก TUH เพื่อใชใ้นฟารม์วจิยัเพาะพนัธุส์ตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ 

เน่ืองจากบรษิทัฯ มแีนวทางในการซื้อลูกกุ้งจากผู้จําหน่ายหลายรายเพื่อให้

สายพนัธุ์กุ้งที่มคีวามหลากหลายเพื่อใช้ในการทดลองและพฒันาสูตรอาหาร

สตัว์น้ําของบรษิทัฯ โดยราคาลูกกุ้งของ TUH เป็นราคาและเงื่อนไขทางการ

ค้าที่เปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้

จาํหน่ายลกูกุง้รายอื่น 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวจงึมคีวามสมเหตุสมผล และ

เป็นไปเพื่อการดําเนินงานฟารม์วจิยัเพาะพนัธุ์สตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ โดยราคา

ซื้อขายและเงื่อนไขการค้ามลีกัษณะที่เปรยีบเทียบได้กบัราคาและเงื่อนไข

ทางการคา้ทีบ่รษิทัฯ ซือ้จากผูจ้าํหน่ายลกูกุง้รายอื่น 

2. บริษัทฯ ซื้อสารเคมี ยา และ

อุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงกุ้ง

จาก TMAC 

2. TMAC 

• คา่ใชจ่้าย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

0.1 

0.0 

 

0.1 

0.1 

บรษิทัฯ ซือ้สารเคม ียา และอุปกรณ์ในการเพาะเลีย้งกุง้จาก TMAC เพือ่ใชใ้น

โครงการส่งเสรมิการเลี้ยงกุ้งต่างๆ ของบรษิทัฯ ซึ่ง TMAC มกีารซื้อสารเคม ี

ยา และอุปกรณ์ดังกล่าวมาเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม TMAC 

รวมถงึมกีารขายใหแ้ก่บุคคลภายนอก ทัง้น้ี บรษิทัฯ เลอืกซื้อสารเคมยีา และ

อุปกรณ์ ดงักล่าวจาก TMAC เพื่อความสะดวก โดย TMAC ขายสารเคม ียา 

และอุปกรณ์ใหแ้ก่บรษิทัฯ ในราคาและเงือ่นไขทางการคา้ทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บั

ลกูคา้รายอื่น  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวจงึมคีวามสมเหตุสมผล และ

เป็นไปเพื่อการดําเนินงานฟารม์วจิยัเพาะพนัธุ์สตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ โดยราคา

ซื้อขายและเงื่อนไขการค้ามีลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับที่ TMAC ทํากับ

บุคคลภายนอก  
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6) รายการเข้าทาํสญัญาความร่วมมือทางเทคนิคและการอนุญาตให้ใช้ช่ือทางการค้ากบั  AVANTI 

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สํ า ห รับ ง ว ด ห ก เ ดื อ น

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

1. บริษัทฯ เข้าทําสัญญาความ

ร่วมมือทางเทคนิคและการ

อนุญาตให้ใช้ชื่อทางการคา้กบั  

AVANTI 

1. AVANTI 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

37.8 

8.0 

 

25.6 

25.6 

 

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคและการอนุญาตใหใ้ชช้ื่อทางการคา้ 

(Tradename) กบั AVANTI (สญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคฯ) ตัง้แต่ปี 2546 โดย 

AVANTI มีสิทธิจําหน่ายสินค้าในประเทศอินเดียหรือส่งออกสินค้าโดยใช้ชื่อทาง

การค้า “PROFEED” และชื่อทางการค้าสําหรบัอาหารกุ้งขาวของบริษัทฯ ทัง้น้ี 

AVANTI มกีารจ่ายคา่สทิธจิากการใชช้ื่อทางการคา้ของบรษิทัฯ ดงักล่าวตามปรมิาณ

การจาํหน่ายสนิคา้ภายใตช้ื่อทางการคา้ของบรษิทัฯ เป็นรายไตรมาส  

ทัง้น้ี บรษิทัฯ เลอืกใหส้ทิธิใ์นการใชช้ื่อทางการคา้ “PROFEED” และชื่อทางการคา้

สําหรบัอาหารกุ้งขาวของบรษิทัฯ แก่ AVANTI ตัง้แต่ในช่วงเวลาก่อนที่ TU จะเขา้

ลงทุนและเป็นผู้ถือหุน้ใน AVANTI ประกอบกบับรษิัทฯ ไม่มนีโยบายในการขยาย

ธุรกจิไปยงัประเทศอนิเดยีโดยการเขา้ไปดําเนินกจิการเองโดยตรงเน่ืองจากบรษิทัฯ 

ไม่มคีวามเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการจําหน่ายอาหารสตัว์น้ําในประเทศอินเดยี 

และบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้นําใน

อุตสาหกรรมจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่า (โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.1 นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกจิ) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็น

ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ โดยการเขา้ทําสญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคฯ ดงักล่าว เป็น

การเพิม่แหล่งรายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ อกีทัง้ ยงัมเีงื่อนไขทางการคา้เป็นไปตามเงื่อนไข

การคา้ปกต ิ
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7) รายการให้บริการจาํหน่ายลกูกุ้ง 

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สํ า ห รับ ง ว ด ห ก เ ดื อ น

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

1. บรษิทัฯ ใหบ้รกิารจาํหน่ายลกู

กุง้ใหแ้ก่ TUH 
1. TUH 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

1.9 

-ไม่ม-ี 

 

0.4 

-ไม่ม-ี 

TUH ไดว้่าจา้งบรษิทัฯ ใหช้่วยสนับสนุนการขายลูกกุ้งของ TUH เน่ืองจาก TUH มี

ขอ้จํากดัด้านบุคลากรฝ่ายขาย ประกอบกบักลุ่มลูกค้าเกษตรกรของบรษิัทฯ เป็น

กลุ่มลกูคา้เดยีวกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย (Potential Customer) ของ TUH  ทัง้น้ี TUH 

ได้มกีารกําหนดอตัราค่าตอบแทนแก่บรษิทัฯ จากการช่วยสนับสนุนการขายลูกกุ้ง

ดงักล่าวตามจํานวนลูกกุ้งที่จําหน่ายได้ โดยบรษิทัฯ ได้พจิารณาแล้วว่าผลติภณัฑ์

ของ TUH ไม่ไดเ้ป็นผลติภณัฑท์ีม่กีารแข่งขนักบับรษิทัฯ อกีทัง้บรษิทัฯ ไม่มตี้นทุน

เพิม่เตมิจากการช่วยสนับสนุนการขายลูกกุ้งของ TUH โดยการช่วยสนับสนุนการ

ขายลูกกุ้งบรษิทัฯ จงึได้ให้บรกิารดงักล่าวแก่ TUH โดย TUH จ่ายชําระค่าบรกิาร

ใหแ้ก่บรษิทัฯ เป็นรายเดอืนตามจํานวนลูกกุง้ทีพ่นักงานขายของบรษิทัฯ ขายลกูกุง้

ได ้

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็น

ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ เน่ืองจากเป็นการช่วยสนับสนุนการขายลูกกุง้ของ TUH ใหแ้ก่

ลกูคา้เกษตรกรของบรษิทัฯ โดยไมม่ตีน้ทุนเพิม่เตมิ อกีทัง้เงือ่นไขทางการคา้สาํหรบั

รายการดงักล่าวยงัเป็นเงือ่นไขทางการคา้ปกต ิ
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8) รายการใช้บริการ IT Service จาก TU 

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือน

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

1. บริษัทฯ  ได้ ใ ช้บ ริก า ร  IT 

Service กบั TU 

1. TU 

• คา่ใชจ่้าย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

0.4 

0.1 

 

0.4 

0.3 

บริษัทฯ มีการใช้บริการ IT Service จาก TU ได้แก่ อีเมล์สําหรับพนักงานของ 

บรษิทัฯ (Office365) ซึง่ TU มกีารจดัหาจากผูใ้หบ้รกิารภายนอกโดยรวมสาํหรบัทัง้

กลุ่ม TU เพื่อประโยชน์ในการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) เพื่อ

ประโยชน์ในดา้นตน้ทุนและความสะดวกในการจดัหาบรกิาร IT ของบรษิทัฯ โดย TU 

มกีารคดิค่าบรกิารจากแต่ละบรษิทัในกลุ่ม TU ตามจํานวนผูใ้ชง้านของแต่ละบรษิทั

และค่าใช้จ่ายที่แท้จรงิจากการใหบ้รกิาร (Actual Service Cost) และมเีงื่อนไขการ

ชาํระเงนิเดยีวกบัที ่TU คดิจากบรษิทัอื่นในกลุ่ม TU 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็น

ประโยชน์ต่อการจดัหาบรกิาร IT ของบรษิทัฯ อกีทัง้ TU ยงัมกีารคดิอตัราค่าบรกิาร

จากการใช้บริการระบบในอตัราเดียวกับที่คิดจากบริษัทอื่นในกลุ่ม TU และยงัมี

เงือ่นไขทางการคา้เป็นไปตามธุรกจิปกต ิ
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9) รายการเข้าทาํสญัญาว่าจ้างให้บริการ (Service Agreement) กบั TU และ TUM 

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

1. บรษิัทฯ ได้มกีารเขา้ทําสญัญา

ว่ า จ้ า ง ใ ห้บ ริก า ร  ( Service 

Agreement) กบั TU 

1. TU 

• คา่ใชจ่้าย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

21.6 

12.6 

 

6.5 

3.5 

บรษิัทฯ ได้มกีารเข้าทําสญัญาว่าจ้าง TU เพื่อให้บรกิารสนับสนุนการดําเนิน

ธุรกิจแก่บริษัทฯ (Service Agreement) ตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน 2559 โดย

สญัญามลีกัษณะเป็นสญัญาเป็นรายปี ต่ออายุสญัญาอตัโนมตัแิบบปีต่อปี และ

สญัญาฉบบัปัจจุบนั เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2564 โดย TU มี

หน้าที่ใหบ้รกิารสนับสนุนการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ซึ่งได้แก่ (1) การบญัช ี

การเงนิและภาษ ี(2) การบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล (3) กฏหมาย (4) การ

ตรวจสอบภายใน (5) เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) และ (6) การพัฒนา

กระบวนการธุรกจิ และกลยุทธท์างธุรกจิ เป็นตน้  

ทัง้น้ี TU มกีารคดิคา่บรกิาร เท่ากบั คา่ใชจ่้ายทีแ่ทจ้รงิจากการใหบ้รกิาร (Actual 

Service Cost) บวกดว้ยรอ้ยละ 5.0 โดยบรษิทัฯ จ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่ TU เป็น

รายไตรมาส ซึง่เป็นอตัราและเงื่อนไขการชําระเงนิเดยีวกบัที ่TU คดิจากบรษิทั

อื่นในกลุ่ม TU  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล และเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบรษิทัฯ อกีทัง้ TU ยงัมกีารคดิอตัราค่าบรกิาร

ในอัตราเดียวกับที่คิดจากบริษัทอื่นในกลุ่ม TU และยงัมีเงื่อนไขทางการค้า

เป็นไปตามธุรกจิปกต ิ
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ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

2. บริษัทฯ ใช้บริการงานด้าน

บริหารจัดการและฝึกอบรม

พนกังานจาก TUM 

1. TUM 

• คา่ใชจ่้าย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

0.4 

0.0 

 

 

0.1 

0.0 

 

บรษิทัฯ ไดม้กีารเขา้ทําสญัญาวา่จา้ง TUM เพือ่ใหบ้รกิารงานดา้นบรหิารจดัการ

แก่บรษิทัฯ  ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 โดยสญัญามลีกัษณะเป็นสญัญาเป็น

รายปี ต่ออายุสญัญาอตัโนมตัแิบบปีต่อปี และสญัญาฉบบัปัจจุบนั เริม่ตัง้แต่วนัที ่

1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2564 โดย TUM มหีน้าที่ให้บรกิารงานด้านบรหิาร

จดัการของบรษิัทฯ ซึ่งได้แก่ (1) งานฝ่ายโลจิสติกส์ (2) งานฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ (3) งานฝ่ายชปิป้ิง (4) งานฝ่ายประสานงานราชการ และ (5) งาน

ฝ่าย BOI และทรพัยส์นิทางปัญญา เป็นตน้ 

ทัง้น้ี TUM มีการคิดค่าบริการ เท่ากับ ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงจากการให้บริการ 

(Actual Cost) บวกด้วยร้อยละ 5.0 โดยบรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ TUM 

เป็นรายเดอืน ซึ่งเป็นอตัราและเงื่อนไขการชําระเงนิเดียวกบัที่ TUM คดิจาก

บรษิทัอื่นในกลุ่ม TU 

นอกจากน้ี บรษิัทฯ ได้ยงัใช้บรกิารฝึกอบรมพนักงานและบรกิารเกี่ยวกบัการ

รับส่งข้อมูลของ TUM เพื่อประโยชน์ในการใช้ระบบของ TUM ตามสัญญา

ให้บริการดงักล่าวข้างต้น นอกจากน้ี TUM ยงัมีการจดัอบรมพนักงาน โดย

บรษิทัฯ ไดส้่งพนักงานเขา้รว่มอบรมเพื่อพฒันาความรูส้าํหรบัการดาํเนินงานใน

โรงงาน โดย TUM มกีารคดิอตัราค่าบรกิารในอตัราทีต่ํ่ากว่าอตัราค่าบรกิารของ

บุคคลภายนอก  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล และเป็น

ประโยชน์ต่อการการดําเนินงานของบริษัทฯ อีกทัง้ TUM ยงัมีการคิดอัตรา

ค่าบรกิารในอตัราเดยีวกบัที่คดิจากบรษิัทอื่นในกลุ่ม TU/อตัราที่ต่ํากว่าอตัรา

คา่บรกิารของบุคคลภายนอก และยงัมเีงือ่นไขทางการคา้เป็นไปตามธุรกจิปกต ิ
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ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

3. บริษัทฯ ใช้บริการงานด้าน

บรหิารจดัการฟารม์จาก TMAC 

1. TMAC 

• คา่ใชจ่้าย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

-ไม่ม-ี 

-ไม่ม-ี 

 

0.2 

0.2 

บริษัทฯ ได้ทําสัญญาว่าจ้าง TMAC เพื่อบริหารโครงการฟาร์มสาธิตการ

เพาะเลี้ยงกุ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 

พฤษภาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564 เพือ่ใชเ้ป็นฟารม์ตน้แบบในการเพาะเลีย้ง

กุ้ง รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับพนักงานขายของ TFM เพื่อพฒันาการ

ความรูใ้นการเลีย้งกุง้ ทัง้น้ี บรษิทัฯ เลอืกวา่จา้ง TMAC เน่ืองจากทีต่ัง้ของฟารม์

สาธิตของบริษัทฯ อยู่ใกล้ฟาร์มของ TMAC และ TMAC มีบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญในการดําเนินการฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ

บรหิารจดัการฟารม์สาธติของบรษิทัฯ ทัง้น้ี TMAC มกีารคดิอตัราคา่บรกิารตาม

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ใช้ในการดูแลฟาร์มสาธติของบรษิัทฯ และมเีงื่อนไขการ

ชาํระเงนิเป็นรายเดอืน 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล และเป็น

ประโยชน์ต่อบรษิัทฯ เน่ืองจากที่ตัง้ของฟาร์มสาธติของบรษิัทฯ อยู่ใกล้ฟาร์ม

ของ TMAC และ TMAC มบุีคลากรที่มคีวามเชีย่วชาญในการดําเนินการฟารม์

เพาะเลี้ยงสตัว์น้ําซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฟาร์มสาธิตของ 

บรษิทัฯ โดย TMAC มกีารคดิอตัราค่าบรกิารตามค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ และยงั

มเีงือ่นไขทางการคา้เป็นไปตามธุรกจิปกต ิ
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10) รายการว่าจ้างบริการอ่ืน เช่น การใช้บริการจดัหาประกนัภยั และการใช้บริการฝึกอบรมพนักงาน 

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

1. บรษิทัฯ ใชบ้รกิารนายหน้า

ประกนัภยั จาก APRC และ 

APRI 

1. APRC 

• คา่ใชจ่้าย 

• คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

5.6 

3.3 

0.0 

 

3.0 

2.0 

0.3 

บริษัทฯ ใช้บริการนายหน้าประกันภัยสําหรบัทรพัย์สิน และประกันสุขภาพ

สําหรบัพนักงาน จาก APRC และ APRI ตามลําดับ ทัง้น้ี บริษัทฯ เลือกใช้ 

APRC และ APRI เพื่อประโยชน์ด้านความสะดวกในการจัดหาประกันภัย 

เน่ืองจาก APRC และ APRI จะรวบรวมข้อเสนอจากบริษัทประกันภยัต่างๆ 

เพื่อมานําเสนอแก่บรษิทัฯ รวมถงึจะเป็นผูเ้ก็บชําระค่าเบี้ยประกนัจากบรษิทัฯ 

เพื่อไปนําส่งใหบ้รษิทัประกนัภยัหลายแห่งตามทีร่ะบุในกรมธรรม ์ทัง้น้ี APRC 

และ APRI ไม่ไดม้กีารคดิค่าบรกิารจากการใหบ้รกิารนายหน้าจากบรษิทัฯ แต่

อย่างใด แต่บรษิัทฯ มเีพยีงการจ่ายชําระค่าเบี้ยประกนัผ่านทาง APRC และ 

APRI เพื่อให้ APRC และ APRI นําไปจ่ายชําระแก่บริษัทประกันภัยต่อไป

เท่านัน้ โดย APRC และ APRI จะเรียกเก็บค่าบริการนายหน้าจากบริษัท

ประกนัภยัซึง่เป็นแนวทางปฏบิตัทิัว่ไปในอุตสาหกรรมนายหน้าประกนัภยั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล และเป็น

ประโยชน์ต่อการอํานวยความสะดวกในการจดัหาบริการประกันภัยสําหรับ

บรษิัทฯ อีกทัง้ APRC และ APRI ไม่มกีารคดิอตัราค่าบรกิารค่านายหน้าจาก

บรษิทัฯ และยงัมเีงือ่นไขทางการคา้เป็นไปตามธุรกจิปกต ิ

2. APRI 

• คา่ใชจ่้าย 

• คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 

 

1.2 

0.7 

 

 

0.6 

0.1 
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ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

2. บรษิทัฯ ใชบ้รกิารฝึกอบรม

พนกังานจาก EHS 

1. EHS 

• คา่ใชจ่้าย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

0.0 

-ไม่ม-ี 

 

 

-ไม่ม-ี 

-ไม่ม-ี 

 

บรษิทัฯ มกีารใช้บรกิารฝึกอบรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการทํางาน (จป.) 

ของบรษิทั EHS ซึง่ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารทีป่รกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนา

มยั และความปลอดภยั โดย EHS มกีารคดิค่าบรกิารสําหรบัการฝึกอบรมใน

อตัราเดยีวกบัที่คดิจากบรษิทัอื่นในกลุ่ม TU และบรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าบรกิาร

ดงักล่าวเป็นรายครัง้ ซึง่เป็นเงือ่นไขทางการคา้เดยีวกบับรษิทัอื่นในกลุ่ม TU 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล และเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาบุคลากรของบริษัทฯ อีกทัง้ EHS ยงัมีการคิดอัตรา

ค่าบรกิารจากการใชบ้รกิารระบบในอตัราเดยีวกบัทีค่ดิจากบรษิทัอื่นในกลุ่ม TU 

และยงัมเีงือ่นไขทางการคา้เป็นไปตามธุรกจิปกต ิ
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11) รายการให้เช่าทรพัยสิ์น  

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มลูคา่รายการ (ลา้นบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

1. บรษิทัฯ ใหเ้ช่าสาํนกังานและ

โกดงัแก่ TMAC 

1. TMAC 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

0.4 

-ไม่ม-ี 

  

0.2 

0.0 

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาใหเ้ช่าพืน้ทีบ่างสว่นในบรเิวณสาํนกังานใหญ่และ

โรงงานมหาชยัโรงงานมหาชยั ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 89/1 หมู่ 2 ตําบลกาหลง 

อําเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร แก่ TMAC เพื่อใช้ในดําเนินงานของ 

TMAC ดงัน้ี 

(1)  อาคารสํานักงานใหญ่ โดยพืน้ทีใ่หเ้ช่ามขีนาดประมาณ 34.1 ตาราง

เมตร ซึ่งเป็นส่วนของอาคารสํานักงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการใช้

ประโยชน์ โดยอาคารสํานักงานดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เข้าทํา

สญัญาเช่าดงักล่าว ตัง้แต่เมื่อวนัที ่4 มกราคม 2556 สญัญามอีายุ 1 

ปี โดยมลีกัษณะการต่ออายุอตัโนมตัิเป็นรายปี ทัง้น้ี สญัญาฉบบั

ปัจจุบนัเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2564 โดยมอีตัรา

ค่าเช่าเท่ากับ 240,000 บาทต่อปี (หรือเท่ากับ 20,000 บาทต่อ

เดือน) โดยบรษิัทฯ จะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าไฟฟ้าและค่าน้ําประปา 

ในขณะที ่TMAC เป็นผูร้บัผดิชอบคา่โทรศพัท ์โดยมเีงือ่นไขการจ่าย

ค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือนภายในวนัที่15 ของแต่ละเดือน โดย

บรษิัทฯ คํานวณอตัราค่าเช่าจากขนาดพื้นที่ โดยเปรยีบเทยีบจาก

อตัราคา่เช่าพืน้ทีใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง ทัง้น้ี อตัราคา่เช่าทีบ่รษิทัฯ เกบ็

จาก TMAC อยู่ในอัตราที่เปรียบเทียบได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่ใน

บรเิวณใกลเ้คยีง  

(2) พืน้ทีเ่กบ็สนิคา้ (โกดงั) บางส่วนในบรเิวณโรงงานมหาชยัแก่ TMAC 

เพื่อใชใ้นการจดัเกบ็สนิคา้และเอกสารของ TMAC โดยพืน้ทีใ่หเ้ช่ามี

ความกวา้งประมาณ 8.2 เมตร ยาวประมาณ 9.8 เมตร ซึ่งเป็นส่วน
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ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มลูคา่รายการ (ลา้นบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

ที่บรษิัทไม่ได้มกีารใช้ประโยชน์ โดยบรษิัทฯ ได้เข้าทําสญัญาเช่า

ดงักล่าว ตัง้แต่วนัที ่15 สงิหาคม 2562 สญัญามอีายุ 1 ปี โดยสญัญา

ฉบบัปัจจุบนั เริม่ตัง้แต่วนัที ่15 สงิหาคม 2563 – 14 สงิหาคม 2564 

โดยมอีตัราค่าเช่าเท่ากบั 9,700 บาทต่อเดอืน โดยมเีงื่อนไขการจ่าย

ค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือนภายในวนัที่ 7 ของแต่ละเดือน โดย

บรษิัทฯ คํานวณอตัราค่าเช่าจากขนาดพื้นที่ โดยเปรยีบเทยีบจาก

อตัราคา่เช่าพืน้ทีใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง ทัง้น้ี อตัราคา่เช่าทีบ่รษิทัฯ เกบ็

จาก TMAC อยู่ในอัตราที่เปรียบเทียบได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่ใน

บรเิวณใกลเ้คยีง 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล 

โดยเป็นการช่วยเพิม่รายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ จากพืน้ทีบ่รษิทัฯ ไมไ่ดม้กีารใช้

ประโยชน์โดยบริษัทฯ มีการคิดอัตราค่าเช่าจาก TMAC ในระดับที่ที่

เปรยีบเทยีบไดก้บัอตัราค่าเช่าพืน้ทีใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง และยงัมเีงื่อนไข

การชาํระราคาเป็นไปตามปกตธิุรกจิ 
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12) รายการเช่าทรพัยสิ์น  

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สํา ห รับ ง ว ด ห ก เ ดื อ น

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

1.  บรษิทัฯ เช่าทีด่นิจาก TU   1. TU 

• คา่ใชจ่้าย 

• หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

 

  

0.5 

0.5 

 

  

0.2 

0.5 

 

บรษิทัฯ ไดม้กีารเขา้ทาํสญัญาเช่าทีด่นิจาก TU เพือ่ใชใ้นการดาํเนินงานฟารม์วจิยั

เพาะพนัธุส์ตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ โดยทีด่นิดงักล่าวมขีนาด 49 ไร ่2 งาน 92 ตารางวา 

ซึ่งตัง้อยู่ตดิกบัที่ตัง้ของสํานักงานใหญ่ของบรษิทัฯ ในตําบลกาหลง อําเภอเมอืง 

จงัหวดัสมุทรสาคร โดยการเช่าทีด่นิในบรเิวณดงักล่าวจะช่วยอํานวยความสะดวก

ใหแ้ก่บรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการฟาร์มวจิยัเพาะพนัธุ์สตัว์น้ําของบรษิัทฯ โดย

สญัญาเช่าดงักล่าวมอีายุ 3 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มถุินายน 

2565 อตัราค่าเช่าเท่ากบั 497,300  บาทต่อปี (ประมาณ 41,441 บาทต่อเดอืน) 

โดย TU มีการคิดอัตราค่าเช่าจากบริษัทฯ โดยคํานวณจากขนาดพื้นที่ และ

เปรยีบเทยีบจากอตัราค่าเช่าพืน้ทีใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง  ทัง้น้ี มเีงื่อนไขการจ่ายค่า

เช่าล่วงหน้าเป็นรายปี ภายในวนัที ่31 กรกฎาคมในแต่ละปี  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็น

ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  โดยการเช่าที่ดนิซึ่งตัง้อยู่ติดกบัที่ตัง้

ของบรษิทัฯ จาก TU ดงักล่าว จะช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการฟารม์วจิยั

เพาะพนัธุ์สตัว์น้ําได้อย่างสะดวก โดย TU มกีารคดิอตัราค่าเช่าจากบรษิัทฯ ใน

ระดบัทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัอตัราคา่เช่าพืน้ทีใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง อกีทัง้ ยงัมเีงื่อนไข

การชาํระราคาสาํหรบัรายการดงักล่าวเป็นไปตามปกตธิุรกจิ 
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ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สํา ห รับ ง ว ด ห ก เ ดื อ น

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

2. บรษิทัฯ เช่าฟารม์เลีย้งกุง้

พรอ้มอุปกรณ์จาก TMK 

1. TMK 

• คา่ใชจ่้าย 

• หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

• คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 

1.6 

4.3 

-ไม่ม-ี 

 

0.8 

2.8 

-ไม่ม-ี 

บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาเช่าฟาร์มเลี้ยงกุ้งพร้อมอุปกรณ์จาก TMK เพื่อใช้

ดําเนินงานฟารม์วจิยัเพาะพนัธุ์สตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ โดยทีด่นิดงักล่าวมขีนาด 177 

ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ตัง้อยู่เลขที ่2/2 หมู่ 5 ตําบลบางสกั อําเภอกนัตงั จงัหวดั

ตรงั โดยบรษิทัฯ เลอืกเช่าฟารม์เลีย้งกุง้จาก TMK เน่ืองจากทีด่นิดงักล่าวตัง้อยู่ใน

จงัหวดัตรงัซึ่งเป็นจงัหวดัที่ตัง้อยู่ติดทะเลอันดามนั ส่งผลให้มแีหล่งน้ํามีความ

สะอาดและเหมาะสมในการใชเ้พาะพนัธุส์ตัวน้ํ์า ประกอบกบัการเช่าฟารม์ดงักล่าว

เป็นการเช่าพร้อมอุปกรณ์ส่งผลให้บรษิัทฯ ไม่ต้องลงทุนค่าอุปกรณ์เลี้ยงกุ้งเอง 

โดยบรษิทัฯ เขา้ทําสญัญาเช่ากบั TMK ตัง้แต่ในปี 2561 สญัญาเช่าฉบบัปัจจุบนัมี

อายุ 1 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2564 – 28 กุมภาพนัธ์ 2565 โดยมอีตัราค่า

เช่าเท่ากบั 1,500,000 บาทต่อปี (ประมาณ 125,000 บาทต่อเดอืน) โดยมเีงื่อนไข

การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายปี ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 ทัง้น้ี TMK 

คํานวณอตัราค่าเช่าจากขนาดพื้นที่ โดยเปรียบเทียบจากอัตราค่าเช่าพื้นที่ใน

บรเิวณใกลเ้คยีง  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล และเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินงานฟาร์มวิจยัเพาะพนัธุ์สตัว์น้ําของบริษัทฯ ถึงแม้ว่า

บรษิทัฯ จะต้องมกีารจ่ายชําระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายปี แต่เน่ืองจาก TMK มกีาร

คดิอตัราคา่เช่าจากบรษิทัฯ เปรยีบเทยีบไดก้บัอตัราคา่เช่าพืน้ทีใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง 

นอกจากน้ี TMK ยงัมกีารจดัหาอุปกรณ์สาํหรบัใชใ้นฟารม์วจิยั  
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ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สํา ห รับ ง ว ด ห ก เ ดื อ น

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

3. บรษิทัฯ เช่าพืน้ทีส่าํนกังาน

จาก Chansiri Real Estate 

1. Chansiri Real Estate 

• คา่ใชจ่้าย 

• หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

• คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 

 

0.0 

-ไม่ม-ี 

0.0 

 

0.0 

0.1 

0.0 

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทําสญัญาเช่าพืน้ทีส่ํานักงานจาก Chansiri Real Estate เพื่อใชใ้น

การดําเนินงานในส่วนของสํานักงานของบรษิัทฯ โดยพื้นที่สํานักงานดงักล่าว

ตัง้อยู่ที่ห้องชุดเลขที่ 979/91 ชัน้ 29 ในอาคารชุด “เอส เอ็ม ทาวเวอร์” ถนน

พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 พื้นที่รวม 20 

ตารางเมตร โดยการเช่าพืน้ทีส่ํานักงานดงักล่าวจะช่วยอํานวยความสะดวกใหแ้ก่

บรษิทัฯ ในการตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร โดย

สัญญาเช่าดังกล่าวมีอายุ 2 ปี 1 เดือน เริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 

ธนัวาคม 2565 อตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร รวมเท่ากบั 11,000 บาทต่อเดอืน โดย

ทาง Chansiri Real Estate มีการคิดอัตราค่าเช่าจากบริษัทฯ โดยคํานวณจาก

ขนาดพืน้ทีแ่ละเปรยีบเทยีบจากอตัราค่าเช่าพืน้ทีท่ี ่Chansiri Real Estate ใหเ้ช่า

แก่บรษิทัอื่นในกลุ่ม TU ทัง้น้ี มเีงื่อนไขการจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิารล่วงหน้าเป็น

รายเดอืนภายในวนัที ่10 ของทุกเดอืน   

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อ

การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ Chansiri Real Estate มกีารคดิอตัราคา่เช่าจาก

บริษัทฯ และเงื่อนไขการค้าเดียวกับ อัตราค่าเช่าพื้นที่และเงื่อนไขการค้าที่ 

Chansiri Real Estate ใหเ้ช่าแก่บรษิทัอื่นในกลุ่ม TU 
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2 รายการท่ีจะไม่เกิดขึน้อีกในอนาคต 

1) รายการให้บริการจดัหาหนังสือกาํกบัการซ้ือขายสินค้าสตัวน้ํ์า (Marine Catch Purchasing Document (“MCPD”)) 

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

1. บรษิทัฯ ใหบ้รกิารจดัหาหนงัสอื
กํากบัการซือ้ขายสนิคา้สตัวน้ํ์า 
(Marine Catch Purchasing 
Document (MCPD)) 

 

1. TU 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

1.1 

0.1 

 

-ไม่ม-ี 

-ไม่ม-ี 

เ น่ื อ ง จาก ในการดํ า เ นินธุ รกิจส่ ง ออกอาหารทะ เลแปรรูป 

ผูป้ระกอบการแปรรปูสตัวน้ํ์าตอ้งสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถงึที่มา

ของแหล่งวตัถุดิบ (Traceability) ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําเพื่อ

ประโยชน์ในด้านการขายสินค้าของผู้ประกอบการแปรรูปสตัว์น้ํา

ดงักล่าว 

ทัง้น้ี เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดม้กีารจําหน่ายอาหารกุง้ใหแ้ก่ผูจ้ําหน่ายกุง้

รายหน่ึงของ TU TUS และ OKF ดงันัน้ เพื่อให้แน่ใจว่า TU TUS 

และ OKF จะสามารถตรวจสอบย้อนกลบัถึงที่มาของแหล่งวตัถุดิบ 

(Traceability) ของผูจ้ําหน่ายกุ้งรายดงักล่าว TU TUS และ OKF จงึ

ได้มกีารเข้าทําบนัทึกความตกลงว่าด้วยค่าบรกิารเอกสารหนังสือ

กํ า กับก า รซื้ อ ข า ย สินค้ า สัต ว์ น้ํ า  (Marine Catch Purchasing 

Document (MCPD)) กบับรษิทัฯ เพื่อกําหนดใหบ้รษิทัฯ จดัหาปลา

ป่นจากผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัหนังสอืกํากบัการซื้อขายสนิคา้สตัว์น้ํา 

(MCPD) สาํหรบัใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติอาหารกุง้ใหแ้ก่ผูจ้ําหน่าย

กุ้งของ TU TUS และ OKF รายดงักล่าว ทัง้น้ี บรษิทัฯ มกีารเขา้ทํา

ข้อตกลงกับ TU และ TUS ตัง้แต่ในปี 2559 และข้อตกลงฉบับ

ปัจจุบนัมผีลบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม – 31 

ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากผูจ้ําหน่ายปลาป่นทีไ่ดร้บัหนังสอืกํากบัการ

ซื้อขายสินค้าสัตว์น้ํา (MCPD) ได้มีการคิดค่าใช่จ่ายในการออก

หนังสอืกํากบัการซื้อขายสนิคา้สตัวน้ํ์า (MCPD) ทําใหต้้นทุนค่าปลา

ป่นทีไ่ดร้บัหนังสอืกํากบัการซื้อขายสนิคา้สตัวน้ํ์า (MCPD) มรีาคาสงู

กว่าราคาปลาป่น บรษิทัฯ จงึไดม้กีารคดิคา่ใชจ่้ายจาก TU TUS และ 

2. TUS 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

0.8 

0.1 

 

-ไม่ม-ี 

-ไม่ม-ี 

3. OKF 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

0.1 

0.0 

 

-ไม่ม-ี 

-ไม่ม-ี 
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ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

OKF สาํหรบัตน้ทุนสว่นเพิม่จากการจดัหาปลาป่นจากผูจ้าํหน่ายปลา

ป่นที่ได้ร ับหนังสือกํากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ํา (MCPD) ของ

บรษิทัฯ ทัง้น้ี TU TUS และ OKF ตกลงจ่ายชําระค่าใช้จ่ายดงักล่าว

ใหแ้ก่บรษิทัฯ เป็นรายไตรมาส 

อย่างไรกด็ ีตัง้แต่ช่วงประมาณเดอืนพฤศจกิายน 2563 เป็นตน้มา ผู้

จําหน่ายปลาป่นที่ได้ร ับหนังสือกํากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ํา 

(MCPD) ไมไ่ดม้กีารคดิคา่ใชจ่้ายในการออกหนงัสอืกํากบัการซือ้ขาย

สนิค้าสตัว์น้ํา (MCPD) อีกต่อไปในปี 2564 บรษิัทฯ จงึไม่ได้มกีาร

เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจาก TU TUS และ OKF และรายการน้ีจะ

เป็นรายการทีไ่มเ่กดิขึน้อกีในอนาคต 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล 

และเป็นไปตามการดําเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ โดย TU TUS และ 

OKF มกีารจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ สาํหรบัตน้ทุนสว่นเพิม่จาก

การจดัหาปลาป่นจากผูจ้ําหน่ายปลาป่นทีไ่ดร้บัหนังสอืกํากบัการซื้อ

ขายสนิคา้สตัวน้ํ์า (MCPD) ของบรษิทัฯ อกีทัง้ รายการดงักล่าวยงัมี

เงือ่นไขการชาํระราคาเป็นไปตามปกตธิรุกจิ ทัง้น้ี รายการดงักล่าวยงั

เป็นรายการทีจ่ะไมเ่กดิขึน้อกีในอนาคต 
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2) รายการขายผลิตภณัฑป์ลากะพง1 

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

3. บริษัทฯ จําหน่ายผลิตภัณฑ์

ปลากะพง 
1. TU 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

2.2 

2.2 

 

41.4 

25.2 

บรษิทัฯ ได้มกีารรบัซื้อผลผลติปลากะพงจากกลุ่มลูกคา้เกษตรกรเพื่อนํามาแปร

รูปขายใหแ้ก่บุคคลภายนอก เพื่อเป็นการช่วยเหลอืกลุ่มลูกคา้เกษตรกร ในช่วง

เวลาที่ปริมาณความต้องการบริโภคปลากะพงลดลงอย่างมีนัยสําคัญจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บรษิทัฯ ไดม้กีารจําหน่ายผลติภณัฑป์ลากะพง (เน้ือปลากะพงแช่แขง็) ใหแ้ก่ TU 

เน่ืองจาก TU มปีรมิาณคําสัง่ซื้อเน้ือปลากะพงแช่แขง็จากลูกคา้สูงกว่าทีท่าง TU 

ประเมนิไวแ้ละปรมิาณเน้ือปลากะพงสดที ่TU รบัซื้อจากเกษตรกรไวเ้พื่อรองรบั

การแปรรูปมีไม่เพยีงพอ TU จึงได้มีการซื้อเน้ือปลากะพงแช่แข็งดงักล่าวจาก

บรษิทัฯ เพื่อไปจําหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ของ TU และเพื่อเป็นการช่วยระบายผลผลติ

ปลากะพงอีกทางหน่ึง ทัง้น้ี ราคาขาย เงื่อนไขทางการค้าและการชําระราคาที่

บรษิทัฯ จาํหน่ายใหแ้ก่ TU สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาขาย เงือ่นไขทางการคา้

และการชาํระราคาทีบ่รษิทัฯ ใหแ้ก่ลกูคา้รายอื่น  

อยา่งไรกด็ ีในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิทัฯ มแีนวทางทีจ่ะยุตดิาํเนินธุรกจิจาํหน่าย

ผลติภณัฑป์ลากะพง เพือ่ลดโอกาสเกดิการทบัซอ้นทางธุรกจิระหวา่งบรษิทัฯ และ 

TU ดงันัน้ รายการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ปลากะพงดงักล่าวจึงจะไม่เกิดขึ้นอีกใน

อนาคต 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าว มคีวามสมเหตุสมผล โดยราคา

และเงื่อนไขทางการค้าสําหรบัการขายผลติภณัฑ์ปลากะพงให้แก่ TU สามารถ

เทยีบเคยีงไดก้บัราคาขายและเงือ่นไขทางการคา้ทีบ่รษิทัฯ ใหแ้ก่ลกูคา้รายอื่น อกี

ทัง้รายการจาํหน่ายผลติภณัฑป์ลากะพง ดงักล่าวจงึจะไมเ่กดิขึน้อกีในอนาคต 

หมายเหตุ: 1 นอกเหนือจากรายการจาํหน่ายผลติภณัฑป์ลากะพงดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ ยงัมรีายการจาํหน่ายผลติภณัฑป์ลากะพงใหแ้ก่ TUM นางผอ่ง และนางธรีาภรณ์ ซึง่มมีลูคา่ของรายการทีไ่มเ่ป็นสาระสาํคญั กล่าวคอื ตํ่ากวา่ 0.1 ลา้นบาท 
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3) รายการให้บริการงานด้านบริหารทรพัยากรบคุคล 

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

1. บรษิทัฯ ใหบ้รกิารสนบัสนุน
งานดา้นบรหิารทรพัยากร
บุคคล 

 

1. TUS 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

0.1 

0.0 

 

0.2 

0.0 

ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2563 TUS ไดว้า่จา้งบุคลากรของบรษิทัฯ 1 ราย ใหช้่วย

สนับสนุนงานด้านบริหารทรพัยากรบุคคล เน่ืองจาก TUS มีข้อจํากัดด้าน

บุคลากรในฝ่ายทรพัยากรบุคคล ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดม้กีารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารแก่ 

TUS โดยคํานวณอัตราต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯ จากการให้บริการ

ดังกล่าวเป็นจํานวนเงิน 30,000 บาทต่อเดือน โดยมีกําหนดจ่ายชําระ

คา่บรกิารใหแ้ก่บรษิทัฯ เป็นรายเดอืน ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดห้ยุดใหบ้รกิารดงักล่าว

แก่ TUH ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ดงันัน้ รายการน้ีจะเป็น

รายการทีไ่มเ่กดิขึน้อกีในอนาคต 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล โดย

บรษิัทฯ มกีารเรยีกเก็บค่าบรกิารดงักล่าวสูงกว่าต้นทุนของบรษิัทฯ อีกทัง้

เงื่อนไขทางการคา้สาํหรบัรายการดงักล่าวยงัเป็นเงื่อนไขทางการคา้ปกต ิอกี

ทัง้รายการดงักล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต ทัง้น้ี รายการดงักล่าวยงัเป็น

รายการทีจ่ะไมเ่กดิขึน้อกีในอนาคต 
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4) การใช้บริการระบบประมลูอิเลก็ทรอนิกส ์

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

1. บรษิทัฯ มกีารใชร้ะบบการ

ประมลูอเิลก็ทรอนิกส ์ 

(E-Auction) ของ BIZ 

1. BIZ 

• คา่ใชจ่้าย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

0.1 

0.0 

 

-ไม่ม-ี 

-ไม่ม-ี 

 

บรษิทัฯ มกีารใช้บรกิารระบบการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Auction) จาก BIZ 

ในการคดัเลือกผู้จําหน่ายสินค้า (Supplier) ของบริษัทฯ เช่น ผู้จัดจําหน่าย

วตัถุดบิ และอุปกรณ์สํานักงาน เป็นต้น เพื่อใหก้ารคดัเลอืกผูจ้ําหน่ายวตัถุดบิ

ของบรษิทัฯ มคีวามโปร่งใส และเพื่อลดตน้ทุนในการจดัหาวตัถุดบิของบรษิทัฯ 

โดยบรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ BIZ เท่ากบับางส่วนของผลต่างของ

ต้นทุนการจัดหาวตัถุดิบ/สินค้าที่บริษัทฯ ประหยดัได้จากการใช้ระบบการ

ประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ของ BIZ โดย BIZ มกีารคดิค่าบรกิารจาก

การใชบ้รกิารระบบในอตัราเดยีวกบัทีค่ดิจากบรษิทัอื่นในกลุ่ม TU และบรษิทัฯ 

มกีารจ่ายคา่บรกิารดงักล่าวเป็นรายครัง้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล และเป็น

ประโยชน์ต่อการคดัเลอืกผู้จําหน่ายสนิคา้ (Supplier) ของบรษิัทฯ อกีทัง้ BIZ 

ยงัมกีารคดิอตัราค่าบรกิารจากการใช้บรกิารระบบในอตัราเดยีวกบัที่คดิจาก

บรษิทัอื่นในกลุ่ม TU และยงัมเีงือ่นไขทางการคา้เป็นไปตามธุรกจิปกต ิ
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5) รายการให้เช่าทรพัยสิ์น  

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มลูคา่รายการ (ลา้นบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิ.ย. 2564 

1. บรษิทัฯ ใหเ้ช่าตูค้อนเทนเนอร์

แก่ TMAC 

1. TMAC 

• รายได ้

• ลกูหน้ีการคา้ 

 

0.0 

-ไม่ม-ี 

  

-ไม่ม-ี 

-ไม่ม-ี 

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทําสญัญาใหเ้ช่าตู้คอนเทนเนอร ์ขนาด 20 ฟุต จํานวน 2 

ตู้ พรอ้มอุปกรณ์ (แอร ์1 ชุด) แก่ TMAC เพื่อใชใ้นการจดัเกบ็สนิคา้ของ 

TMAC ซึง่เป็นส่วนทีบ่รษิทัฯ ไมไ่ดม้กีารใชป้ระโยชน์ โดยบรษิทัฯ ไดเ้ขา้

ทําสญัญาเช่าดงักล่าว ตัง้แต่วนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 สญัญามอีายุ 6 

เดือน เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มถุินายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมี

อัตราค่าเช่าเท่ากับ 8,000 บาทต่อเดือน โดยมีเงื่อนไขการจ่ายค่าเช่า

ล่วงหน้าเป็นรายเดือนภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน โดยบริษัทฯ 

คาํนวณอตัราค่าเช่าโดยเปรยีบเทยีบจากอตัราค่าเช่าตลาด ทัง้น้ี อตัราคา่

เช่าที่บรษิัทฯ เก็บจาก TMAC อยู่ในอตัราที่เปรยีบเทยีบได้กบัอตัราค่า

เช่าตูค้อนเทนเนอรใ์นทอ้งตลาด สญัญาดงักล่าวน้ีไดส้ิน้สุดลงและบรษิทัฯ 

มไิดม้กีารต่ออายุสญัญาดงักล่าว  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล 

โดยเป็นการช่วยเพิม่รายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มกีารคดิอตัราค่า

เช่าจาก TMAC ในระดบัที่ที่เปรียบเทียบได้กับอัตราค่าเช่าตู้คอนเทน

เนอรใ์นทอ้งตลาด อกีทัง้รายการดงักล่าวเป็นรายการทีจ่ะไมเ่กดิขึน้อกี 
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14.3 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมติัให้เข้าทาํรายการระหว่างกนั และนโยบายการทาํรายการระหว่างกนัใน

อนาคต  

มาตรการและขัน้ตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหวา่งกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

บรษิทัฯ ไดก้ําหนดมาตรการการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัความจําเป็นในการเขา้ทํารายการและความเหมาะสมทางดา้นราคา

ของรายการนัน้ๆ อย่างยุตธิรรม โดยพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าตามราคาตลาดและ

เป็นไปตามธุรกจิการคา้ (Fair and at Arm Length Basis) และมกีารเปรยีบเทยีบราคาตลาด และ/หรอื มรีาคาหรอืเงื่อนไข

ของการทาํรายการดงักล่าวในระดบัเดยีวกนักบับุคคลภายนอก  

ในกรณีท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการท่ีอาจ

เกิดขึ้นต่อเน่ืองในอนาคต บรษิทัฯ มนีโยบายในการกําหนดกรอบของรายการดงักล่าวซึ่งจะตอ้งมขีอ้ตกลงทางการค้าใน

ลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิ�ูชนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอํานาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจาก

อทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง และไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ 

และ/หรอื สามารถแสดงใหเ้หน็ไดว้่าการทาํรายการดงักล่าวมกีารกําหนดราคาหรอืเงือ่นไขทีส่มเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม และ

หากคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตักิรอบการทํารายการขา้งต้นเป็นหลกัการทัว่ไป ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ย่อมสามารถ

ดาํเนินการทาํรายการทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามกรอบทีก่าํหนดไวไ้ปไดใ้นทนัทโีดยไมต่อ้งนํารายการดงักล่าวเสนอขออนุมตัจิาก

คณะกรรมการอกีครัง้ และบรษิทัฯ จะจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมรายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เพื่อ

รายงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ และการประชุมคณะกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาส เพื่อใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อบังคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

หากมีการเข้าทาํรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นธุรกรรมอ่ืน บรษิัทฯ จะต้องเสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคา รวมถงึความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆในกรณีที่

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะจดัใหผู้เ้ชีย่วชาญ

อิสระหรอืผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัดงักล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการ

พจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (แลว้แต่กรณี) เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การ

เข้าทํารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิัทฯ แต่เป็นการทํารายการที่บรษิัทฯ ได้

คํานึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุ้นทุกราย ทัง้นี้ การอนุมตักิารทํารายการที่เกี่ยวโยงกนันัน้ ผูท้ี่อาจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสี่วนไดเ้สยีในการทํารายการจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตักิารทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั

ดงักล่าว นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และในรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีของบรษิทัฯ (แบบ 56-1)  

ภายหลงัจากการเข้าเป็นบรษิัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ 

ขัน้ตอน และหลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) 

รวมถงึหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอื สาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องที่

เกี่ยวกบัการทํารายการระหว่างกนั รายการที่เกี่ยวโยงกนั และการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิภายใต้กฎเกณฑ์ที่

เกีย่วขอ้งของบรษิทัจดทะเบยีนอยา่งเครง่ครดั 
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หลกัเกณฑแ์ละการอนุมตักิารทาํรายการระหวา่งกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในอนาคต  

ในอนาคต หากมกีารเขา้ทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สาํนักงาน ก.ล.ต.  และตลาด

หลกัทรพัยฯ์   ทัง้นี้ การเขา้ทํารายการดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการโยกยา้ยหรอืถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัฯ แต่ตอ้งเป็นการทาํรายการทีบ่รษิทัฯ ไดค้าํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทุกราย 

ในกรณีท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็น

รายการท่ีอาจเกิดขึ้นต่อเน่ืองในอนาคต บรษิทัฯ มนีโยบายในการกําหนดกรอบของรายการดงักล่าวซึ่งจะตอ้งมขีอ้ตกลง

ทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิ�ชูนจะพงึกระทาํกบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอํานาจต่อรองทางการคา้

ทีป่ราศจากอทิธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง และไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเท

ผลประโยชน์ และหากคณะกรรมการของบรษิทัมมีตอินุมตักิรอบการทํารายการขา้งต้นเป็นหลกัการทัว่ไป ฝ่ายจดัการของ

บรษิัทฯ ย่อมสามารถดําเนินการทํารายการที่มลีกัษณะเป็นไปตามกรอบที่กําหนดไว้ไปได้ในทนัทโีดยไม่ต้องนํารายการ

ดงักล่าวเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั อกีครัง้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรอืขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน สาํนกังาน ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ จะใหฝ่้ายจดัการของบรษิทัฯ ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการ

ทํารายการดงักล่าว จดัเตรยีมสรุปรายละเอยีดของรายการ พรอ้มแสดงขอ้มูลประกอบว่ารายการดงักล่าวมรีาคาทีอ่า้งองิได้

กบัราคาตลาดและมเีงือ่นไขการคา้ทัว่ไป  และนําเสนอขอ้มลูดงักล่าวต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในเพือ่สอบทานวา่รายการที่

เกีย่วโยงกนัดงักล่าวเป็นไปตามกรอบทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ กําหนดไว ้นอกจากนี้ ใหฝ่้ายจดัการของบรษิทัฯ ร่วมกบั

หน่วยงานตรวจสอบภายใน นําเสนอสรุปรายละเอยีดของรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณารบัทราบ

เป็นรายไตรมาส เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัฯ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบพบว่ามกีารดําเนินการไม่เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการของบรษิทัฯ กําหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะ

รายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพื่อดําเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

หากคณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิารไม่ดําเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีส่มควร กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา่มรีายการหรอืการกระทาํดงักล่าวต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หากมีการเข้าทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นธุรกรรมอ่ืน บรษิทัฯ จะต้องเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบให้

ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคา รวมถงึความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่

มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้บุีคคลทีม่คีวามรู ้ความชํานาญพเิศษ เช่น 

ผูส้อบบญัชหีรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิทีม่คีวามเป็นอสิระเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัดงักล่าว เพื่อ

ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ แลว้แต่กรณีเพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่า การเขา้ทาํ

รายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทัฯ แต่เป็นการทํารายการทีไ่ดค้ํานึงถงึประโยชน์

สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นสาํคญั   
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14.4 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิัทฯ คาดว่าในอนาคตรายการธุรกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เช่น 

รายการขายสนิคา้ รายการขายสตัวน้ํ์า รายการซื้อวตัถุดบิ รายการเขา้ทาํสญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคและการอนุญาตให้

ใช้ชื่อทางการค้ากบั  AVANTI รายการใช้บรกิารสนับสนุนทางธุรกิจ รายการเช่าทรพัย์สนิ และรายการให้เช่าทรพัย์สิน 

(สาํนักงานและโกดงั) เป็นตน้ จะยงัคงเกดิขึน้ต่อไปในอนาคต โดยบรษิทัฯ จะดําเนินการใหร้าคาและเงื่อนไขการชําระราคา

เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ ทัง้นี้ รายการให้บริการจดัหาหนังสือกํากบัการซื้อขายสินค้าสตัว์น้ํา (MCPD) รายการ

ใหบ้รกิารงานด้านบรหิารทรพัยากรบุคคล รายการขายผลติภณัฑ์ปลากะพง รายการใช้บรกิารประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ และ

รายการใหเ้ชา่ทรพัยส์นิ (ตูค้อนเทนเนอร)์ เป็นรายการทีจ่ะไมเ่กดิขึน้อกีในอนาคต 

 



   
   

 

  

 

 

  
บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 
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15. ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั 

ในระหว่างปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัโครงสรา้งกลุ่มโดยการจําหน่ายเงนิลงทุนในการร่วมคา้ทีม่เีพยีงแห่งเดยีว

ของบรษิทัฯ คอื บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจํากดั (TMAC) ใหแ้ก่บรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (TU) ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่

ของบรษิทัฯ ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2561 เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2561 และบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญา

จําหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC กบั TU (สญัญาซื้อขายเงนิลงทุนฯ) เมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2561 ซึ่งเป็นผลใหน้ับแต่วนัเขา้ทํา

สญัญาซื้อขายเงนิลงทุนฯ ดงักล่าว บรษิทัฯ ไม่มเีงนิลงทุนในการร่วมคา้อื่นใด (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่ 

2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ) 

ต่อมา ในเดอืนสงิหาคม 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่มกีารลงทุนในบรษิทั พที ีไทยยเูนี่ยน คารสิมา เลสทาร ีจาํกดั (TUKL) 

ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ในประเทศอนิโดนีเซยี คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 65.0 ของทุนจดทะเบยีนชําระแล้วของ TUKL 

ส่งผลให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 1 แห่งดงักล่าว ดงันัน้ สําหรบัการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบัปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นตน้ไป บรษิทัฯ จดัทาํงบการเงินรวม โดยไมม่กีารบนัทกึรายการเงนิลงทุน

ในการรว่มคา้อกีต่อไป (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ และสว่นที ่

2.2.8 ขอ้มลูสาํคญัอืน่) 

นอกจากนี้ ในเดอืนมนีาคม 2564 บรษิทัฯ และพนัธมติรทางธุรกจิ (Strategic Partner) (กลุ่ม AMG) ไดร้่วมกนัจด

ทะเบยีนจดัตัง้ AMG-Thai Union Feedmill (Private) Limited (AMG-TFM) ในประเทศปากีสถาน และเขา้ลงทุนใน AMG-

TFM ในสดัสว่นรอ้ยละ 51.0 และรอ้ยละ 49.0 ตามลาํดบั  

ทัง้นี้ ขอ้มลูทางการเงนิตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2561 - 2563 และขอ้มลูทางการเงนิสาํหรบังวดหก

เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 ไดส้ะทอ้นขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวขา้งตน้แลว้ และผูล้งทุนสามารถวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบ

ผลการดําเนินงานในอดตี และทําการวเิคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิัทฯ โดยอ้างอิงจากขอ้มูลทาง

การเงนิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และรายงานการตรวจสอบงบการเงนิสําหรบัปี ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ

หมายเลข 5 ของเอกสารฉบบันี้ตามลาํดบั และผูล้งทุนควรอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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15.1 สรปุรายงานการตรวจสอบบญัชี 

ประจาํงวดปี ผูส้อบบญัชี สรปุรายงานการตรวจสอบ 

2561 นายพงทว ีรตันะโกเศศ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7795   

จาก บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  

เอบเีอเอส จาํกดั 

ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ

จากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มี

เงื่อนไขว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของ 

บรษิทัฯ แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกัน โดย

ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ 

2562 นายพงทว ีรตันะโกเศศ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7795   

จาก บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  

เอบเีอเอส จาํกดั 

ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ

จากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มี

เงื่อนไขว่างบการเงนิรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และงบ

การเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ แสดงฐานะการเงนิรวมของ

กลุ่มบรษิทัฯ และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 2562 และผลการดําเนินงานรวมและผลการ

ดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด

เฉพาะกจิการสําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามที่ควร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

2563 นายพงทว ีรตันะโกเศศ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7795   

จาก บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  

เอบเีอเอส จาํกดั 

ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ

จากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มี

เงือ่นไขว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะ

การเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย (กลุ่มบรษิทัฯ) และฐานะ

การเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ 

รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปี

สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งวดหกเดอืน 

สิน้สดุวนัที ่ 

30 มถินุายน 

2564 

นายพงทว ีรตันะโกเศศ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7795   

จาก บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  

เอบเีอเอส จาํกดั 

ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

ผูส้อบบญัชไีม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล 

สําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ดงักล่าวไม่ได้

จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทาง

การเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทาน 
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15.2 ตารางสรปุงบการเงินรวมสาํหรบัปี 2561 – 2563  และงวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

 งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2563 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์
  

      
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 

  
      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 50.3 2.2 92.3 4.1 119.3 4.8 38.0 1.3 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น – สทุธิ1 529.3 23.5 599.4 26.8 537.9 21.5 751.4 26.6 
สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ 406.9 18.0 376.4 16.8 498.0 19.9 516.5 18.3 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 0.9 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 987.3 43.8 1,068.5 47.7 1,155.4 46.2 1,306.2 46.3 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน         
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 152.2 6.7 - - - - - - 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 955.6 42.4 1,098.8 49.1 1,282.6 51.3              1,437.7               50.9  
สทิธกิารใชส้นิทรพัย ์– สทุธ ิ - - 8.8 0.4 7.5 0.3                   9.5  0.2 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 4.6 0.2 4.5 0.2 5.8 0.2                   4.5  0.3 
เงนิมดัจาํคา่ซือ้ทีด่นิ 49.5 2.2 -2 - - - - - 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 98.3 4.4 29.0 1.3 17.6 0.7                  16.8                   0.6  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น1 7.8 0.3 30.4 1.4 29.7 1.2                  48.4                   1.7  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,268.1 56.2 1,711.5 52.3 1,343.1 53.8              1,516.9               53.7  
รวมสินทรพัย ์ 2,255.4 100.0 2,240.1 100.0 2,498.5 100.0              2,823.1               100.0  
หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น         
หนี้สนิหมนุเวยีน         
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 465.5 20.6 489.0 21.8 359.5 14.4                454.9  16.1 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 423.8 18.8 455.7 20.3 507.4 20.3                635.0  22.5 
สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึ
กาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี – สทุธ ิ

0.7 0.0 2.3 0.1 2.7 0.1       3.2  
0.1 

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย - - - - 12.0 0.5                   1.4  0.1 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 4.7 0.2 7.0 0.3 4.5 0.2                   2.6  0.1 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 894.7 39.7 954.0 42.6 886.1 35.5 1,097.1 38.9 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน         
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สทุธ ิ 0.0 0.0 5.5 0.2 4.6 0.2 4.0 0.1 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - - - - 99.5 0.0 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 115.6 5.1 126.8 5.7 125.1 5.0 132.0 4.7 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 115.6 5.1 132.4 5.9 129.7 5.2 235.5 8.3 
รวมหน้ีสิน 1,010.3 44.8 1,086.4 48.5 1,015.8 40.7 1,332.5 47.2 
ส่วนของผูถ้อืหุ้น         
ทุนเรอืนหุน้         
ทุนจดทะเบยีน 820.0 36.4 1,000.0 44.6 1,000.0 40.0 1,000.0 35.4 
ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูคา่แลว้ 820.0 36.4 820.0 36.6 820.0 32.8 820.0 29.0 
กาํไรสะสม         

จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย 82.0 3.6 100.0 4.5 100.0 4.0 100.0 3.5 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 314.5 13.9 146.5 6.5 435.2 17.4 414.8 14.7 
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ (2.6) (0.1) (12.7) (0.6) (19.6) (0.8) (10.7) (0.4) 

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,213.9 53.8 1,053.8 47.0 1,335.6 53.5 1,324.1 46.9 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 31.2 1.4 99.8 4.5 147.1 5.9 166.5 5.9 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,245.1 55.2 1,153.7 51.5 1,482.7 59.3 1,490.6 52.8 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 2,255.4 100.0 2,240.1 100.0 2,498.5 100.0 2,823.1 100.0 

หมายเหตุ: 1  ปรบัปรุงรายการเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจกัร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ออกจากรายการลูกหน้ีอื่น ตามขอ้มลูบญัชี
ของฝ่ายจดัการ (Management Account) เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการเดยีวกนักบัขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 เน่ืองจากเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อ
อุปกรณ์ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 ถูกบนัทกึเป็นสว่นหน่ึงของรายการสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 

 2 ปรบัรายการเงนิมดัจําค่าซื้อทีด่นิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามขอ้มูลบญัชขีองฝ่ายจดัการ (Management Account) เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
เดยีวกนักบัขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากเงนิมดัจาํค่าซือ้ทีด่นิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ถูกบนัทกึเป็นสว่นหน่ึงของรายการสนิทรพัย์
ไมห่มุนเวยีนอื่น 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 4,410.4 98.2 4,849.2 98.8 4,183.8 98.6 1,935.0 98.5 2,337.5 98.6 

ตน้ทุนขาย (3,797.1)1 (84.5) (3,962.1) (80.7) (3,489.5) (82.2) (1,596.9) (81.3) (2,099.8) (88.6) 

กาํไรขัน้ต้น 613.3 13.7 887.2 18.1 694.3 16.4 338.1 17.2 237.6 10.0 

รายไดอ้ืน่ 82.3 1.8 57.6 1.2 60.7 1.4 29.6 1.5 32.7 1.4 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 695.6 25.2 944.8 19.3 755.0 17.8 367.7 18.7 270.3 11.4 

คา่ใชจ้่ายในการขาย (125.8) (2.8) (157.7) (3.2) (154.4) (3.6) (76.8) (3.9) (91.9) (3.9) 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (126.4)1,2 (2.8) (145.7) (3.0) (145.3) (3.4) (67.5) (3.4) (80.8) (3.4) 

กลบัรายการผลขาดทุนดา้น

เครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (ผล

ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะ

เกดิขึน้) ของลกูหนี้การคา้ 

0.9 0.0 4.4 0.1 (4.9) (0.1) (9.1) (0.5) (10.2) (0.4) 

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนใน

การรว่มคา้ 

(116.9) (2.6) - - - - - - - - 

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ 5.8 0.1 0.7 0.0 7.0 0.2 4.8 0.2 1.5 0.1 

กาํไร (ขาดทุน) อื่นๆ สทุธ ิ (5.8) (0.1) 269.0 5.5 (2.5) (0.1) (1.6) (0.1) 1.4 0.1 

กาํไรจากการดาํเนินงาน   327.4 7.3 915.5 18.7 454.9 10.7 217.5 11.1 90.2 3.8 

ตน้ทุนทางการเงนิ (9.4) (0.2) (6.4) (0.1) (5.4) (0.1) (3.0) (0.2) (4.3) (0.2) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 318.1 7.1 909.0 18.5 449.5 10.6 214.5 10.9 85.9 3.6 

ภาษเีงนิได ้ 88.5 2.0 (69.3) (1.4) (39.1) (0.9) (12.4) (0.6) 14.5 0.6 

กาํไรสาํหรบัปี/งวด 406.6 9.0 839.8 17.1 410.4 9.7 202.0 10.3 100.4 4.2 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:           

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทใหม่

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงั 

          

ผลการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์หลงัออก

จากงานสทุธจิากภาษเีงนิได ้

- - 11.1 0.2 - - - - - - 

รายการทีจ่ดัประเภทใหม่ไป

ยงักาํไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงั 

          

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น

จากการแปลงคา่งบการเงนิ 

(4.0) (0.1) (15.5) (0.3) (10.7) (0.3) (3.1) (0.2) 13.8 0.6 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน

สาํหรบัปี/งวด - สทุธิจากภาษี

เงินได้ 

(4.0) (0.1) (4.3) (0.1) (10.7) (0.3) 199.0 10.1 114.2 4.8 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี/

งวด 

402.5 9.0 835.4 17.0 399.7 9.4 202.0 10.3 100.4 4.2 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 
2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
การแบง่ปันกาํไร:      

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 407.0 840.8 411.7 203.2 102.6 

สว่นทีเ่ป็นสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (0.4) (1.0) (1.3) (1.2) (2.2) 

กาํไรสาํหรบัปี/งวด 406.6 839.8 410.4 202.0 100.4 

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม:      

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 404.4 841.9 404.7 201.2 111.5 

สว่นทีเ่ป็นสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (1.8) (6.4) (5.0) (2.2) 2.6 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี/งวด 402.5 835.4 399.7 199.0 114.2 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานปรบัปรงุมูลค่าท่ี

ตราไว้(บาท/หุ้น) 

     

กาํไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของ

บรษิทัใหญ่ (ลา้นบาท) 
407.0 840.8 411.7 203.2 102.6 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

(ปรบัปรุง) (หุน้) 

359.23 410.0 410.0 410.0 410.0 

กาํไรต่อหุ้น (ปรบัปรงุ) (บาทต่อหุ้น)5 1.1 2.1 1.0 0.5 0.3 

หมายเหตุ: 1 ปรบัปรุงรายการค่าใชจ่้ายในการคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑ ์และค่าตอบแทนพนกังานและค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคน้ควา้

และพฒันาผลติภณัฑ ์รวมจํานวน 37.4 ลา้นบาท ในปี 2561 จากส่วนหนึ่งของค่าใชจ่้ายในการบรหิาร เขา้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย ตาม

ขอ้มูลบญัชขีองฝ่ายจดัการ (Management Account) เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการเดยีวกนักบัตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบรหิาร สําหรบัปี 

2562 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 2564 

 2 ปรบัปรุงรายการกลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 0.9 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็นรายการกลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติ

ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ (ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น) ของลูกหนี้การค้า ตามขอ้มูลบญัชขีองฝ่ายจดัการ (Management Account) 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการเดยีวกนักบัคา่ใชจ้่ายในการบรหิารและกลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (ผลขาดทุนดา้นเครดติ

ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้) ของลกูหนี้การคา้ สาํหรบัปี 2562 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 2564 
 3  ปรบัปรุงมูลค่าทีต่ราไวต้่อหุน้ของบรษิทัฯ จาก 10.0 บาท เป็น 2.0 บาท ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2562  ซึ่งไดม้ี

มตเิปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวต้่อหุน้ของบรษิทัฯ จาก 10.0 บาท เป็น 2.0 บาท 

 

  



สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
   

 

  

สว่นที ่2.4.15 หน้า 6 

 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน      

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 318.1 909.0 449.5 214.5 85.9 

รายการปรบัปรุงกาํไรจากการดาํเนินงาน      

คา่เสือ่มราคา 120.0 122.6 127.0 61.7 72.1 

คา่ตดัจาํหน่าย 2.8 3.2 4.3 1.9 1.6 

(กลบัรายการ) คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่

จะเกดิขึน้ 

(25.1) (4.4) 4.9 9.1 10.2 

(กลบัรายการ) คา่เผือ่การลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื 1.8 27.0 1.0 1.0 (4.0) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14.1 22.4 13.6 6.8 6.9 

กาํไรทีย่งัไมไ่ดร้บัรูจ้ากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของ 

ตราสารอนุพนัธ ์

- (0.2) (0.3) 0.2 (0.0) 

กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - (271.0) - - - 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย ทีด่นิ 

อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  - สทุธ ิ

6.1 2.1 0.8 0.1 (3.8) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธ ิ 2.2 0.3 1.9 2.5 0.1 

คา่ตดัจาํหน่ายสว่นเกนิจากสญัญาซือ้ขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า 

(0.0) - - - - 

กาํไรจากการยกเลกิสญัญาเชา่ - (0.1) - - - 

(กลบัรายการ) คา่เผือ่จากการดอ้ยคา่ทีด่นิ อาคาร

และอุปกรณ์ 

- 28.3 (0.2) (0.1) - 

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 116.9 - -   

ตน้ทุนทางการเงนิ 9.4 6.4 5.4 3.0 4.3 

ดอกเบีย้รบั (2.0) (0.2) (1.7) (0.3) (0.0) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 

564.2 845.6 606.1 300.3 173.4 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดาํเนินงาน      

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง (62.9) (63.8) 56.6 64.9 (222.8) 

สนิคา้คงเหลอื (เพิม่ขึน้) ลดลง 4.2 3.5 (122.5) (106.8) (14.6) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (เพิม่ขึน้) ลดลง (0.3) 0.3 0.3 0.2 0.0 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง (7.6) (0.2) 0.2 0.3 (0.2) 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ เพิม่ขึน้ (ลดลง) 83.5 22.2 53.6 (71.5) 114.6 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) (2.0) 2.9 (2.0) (5.4) (2.1) 

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (4.8) - (15.3) - - 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 574.4 810.5 577.0 182.0 48.4 

ดอกเบีย้รบั 0.2 0.2 1.7 0.3 0.0 

จ่ายภาษเีงนิได ้ (3.2) (8.9) (15.6) (1.0) (0.9) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 571.4 801.8 563.0 181.3 47.5 
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ      

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การ

ลงทุน 

- 423.2 - - - 

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (50.3) (239.3) (312.6) (160.5) (202.6) 

จ่ายเงนิมดัจาํ/เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่ซือ้ทีด่นิ อาคารและ

อุปกรณ์ 

(49.5) (13.5) - - (12.2) 

เงนิสดรบัจากการจาํหน่าย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

2.6 1.0 0.8 0.2 3.6 

ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1.9) (3.1) (5.6) (5.4) (0.2) 

เงนิสดรบั (จ่าย) สทุธจิากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

69.9 - - - - 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 31.6 - - - - 

ดอกเบีย้รบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง

กนั 

1.9 - - - - 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 4.2 168.3 (317.4) (165.8) (211.4) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      

เงนิสดรบั (จ่าย) สทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิ 

339.4 23.5 (129.5) (0.9) 95.4 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - - 99.0 

จ่ายดอกเบีย้ (9.3) (6.0) (5.1) (2.9) (2.7) 

เงนิสดจ่ายเพือ่ชาํระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (2.3) (3.9) (3.0) (2.0) (3.7) 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทนุ 320.0 - - - - 

เงนิสดรบัจากการเรยีกชาํระคา่หุน้ของบรษิทัยอ่ยของ

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 

33.0 75.0 52.3 26.9 16.7 

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ (1,210.5) (1,004.5) (123.0) - (123.0) 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (529.6) (915.9) (208.3) 21.1 81.7 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

สทุธิ 

46.0 54.2 37.4 36.7 (82.2) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี/งวด 8.3 50.3 92.3 92.3 119.3 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด 

(4.0) (12.3) (10.4) (5.7) 0.9 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี/

งวด 

50.3 92.3 119.3 123.2 38.0 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม      

รายการทีม่ใิชเ่งนิสด      

เจา้หนี้คา่ซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัย์

ไมม่ตีวัตน (รวมอยูใ่นเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น) 

3.5 12.9 11.5 17.9 22.0 

การไดม้าของสทิธกิารใชส้นิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่ - - - - 3.6 
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ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยไม่รวมผลกระทบจากกาํไรและขาดทุนท่ีไม่ใช่การดาํเนินงานปกติ 

ในช่วงปี 2561 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มกีําไรและขาดทุนที่

ไมใ่ชก่ารดาํเนินงานปกต ิคอื  

(1)  ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (TMAC) จาํนวน 116.9 ลา้นบาท ในปี 2561  

(2)  เครดติภาษจีากผลขาดทุนในการจาํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC จาํนวน 108.9 ลา้นบาท ในปี 2561  

(3) เครดติภาษจีากการไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดจ้าก BOI เพิม่เตมิ จาํนวน 17.1 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืน 

 สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 

(4)  กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ ิจํานวน 5.8 ลา้นบาท 0.7 ลา้นบาท และ 7.0 ลา้นบาท ในปี 2561 

2562 และ 2563 ตามลําดบั และจํานวน 4.8 ล้านบาท และ 1.5 ล้านบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2563 และ 2564 ตามลาํดบั 

(5)  กําไร (ขาดทุน) อื่นๆ ซึ่งโดยหลกัคอื กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายที่ดินที่ไม่ใช่สินทรพัย์หลกัในการ

ดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) (ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)  เท่ากับ (5.8) ล้านบาท 269.0 

ล้านบาท 0

1 และ (2.5) ล้านบาท ในปี 2561 2562 และ 2563 ตามลําดบั และจํานวน (1.6) ล้านบาท และ 1.4 

ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 ตามลาํดบั 

(6)  กําไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานสุทธจิากภาษีเงนิได้ จํานวน 11.1 

ลา้นบาท ในปี 2562  

(7)  กําไร (ขาดทุน) จากผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ จํานวน (4.0) ล้านบาท (15.5) 

ลา้นบาท และ (10.7) ลา้นบาท ในปี 2561 2562 และ 2563 ตามลําดบั และจํานวน 3.1  ลา้นบาท และ 13.8 

ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 ตามลาํดบั  

ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบผลประกอบการจากการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ การ

วเิคราะหผ์ลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ จะเป็นการวเิคราะหผ์ลการดําเนินงานของบรษิทัฯ โดยไม่รวมผลกระทบ

จากกาํไรและขาดทุนทีไ่มใ่ชก่ารดาํเนินงานปกตดิงักล่าวขา้งตน้  

รายการ หน่วย 

สาํหรบัปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

ผลการดาํเนินงานตามงบการเงิน       

กาํไรจากการดาํเนินงาน1

2 ลา้นบาท 327.4 915.5 454.9 217.5 90.2 

 

 

1  กําไรจากการจาํหน่ายทีด่นิทีไ่มใ่ช่สนิทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) เท่ากบั 269.0 ลา้นบาท ทัง้น้ี มลูคา่ทีใ่ชใ้น

การปรบัปรุงก่อนคา่ใชจ่้ายภาษ ีและหลงัคา่ใชจ่้ายภาษ ีเท่ากบั 269.0ลา้นบาท และ 215.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทัง้น้ี ผลกระทบของรายการ

ดงักล่าวต่อกําไรจากการดาํเนินงาน คาํนวณโดยใชม้ลูคา่ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ ในขณะทีผ่ลกระทบของรายการดงักล่าวต่อกําไรสทุธแิละ

กําไรเบด็เสรจ็รวม คาํนวณโดยใชม้ลูคา่หลงัคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได ้
2  กําไรจากการดาํเนินงาน / รายไดร้วม 
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รายการ หน่วย 

สาํหรบัปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

กาํไรสทุธ ิ ลา้นบาท 406.6 839.8 410.4 202.0 100.4 

กาํไรเบด็เสรจ็รวม  ลา้นบาท 402.5 835.4 399.7 199.0 114.2 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  รอ้ยละ 7.3 18.7 10.7 11.1 3.8 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) รอ้ยละ 9.0 17.1 9.7 10.3 4.2 

อตัรากาํไรเบด็เสรจ็รวม (รอ้ยละ) รอ้ยละ 9.0 17.0 9.4 10.1 4.8 

กาํไรและขาดทุนท่ีไม่ใช่การ

ดาํเนินงานปกติ 

 
   

  

บวกกลบั: ขาดทุนจากการจาํหน่าย

เงนิลงทุนในการร่วมคา้  

ลา้นบาท 116.9 - - - - 

หกั: เครดติภาษจีากผลขาดทุนใน

การจาํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC4 

ลา้นบาท (108.9)1 - - - - 

หกั: เครดติภาษจีากการไดร้บัสทิธิ

ยกเวน้ภาษเีงนิไดจ้าก BOI เพิม่เตมิ 

ลา้นบาท - - - - (17.1) 

บวกกลบั (หกั): ขาดทุน (กาํไร) จาก

อตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ

ลา้นบาท (5.8) (0.7) (7.0) (4.8) (1.5) 

บวกกลบั (หกั): ขาดทุน (กาํไร) อื่นๆ 

ซึง่โดยหลกัคอื กําไร (ขาดทนุ) จาก

การจาํหน่ายทีด่นิทีไ่มใ่ชส่นิทรพัย์

หลกัในการดาํเนินงาน (Non-core 

Operating Asset) (ก่อนคา่ใชจ่้าย

ภาษเีงนิได)้ 

ลา้นบาท 5.8 (269.0)2,3 2.5 1.6 (1.4) 

หกั: กาํไรจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสทุธจิาก

ภาษเีงนิได้5  

ลา้นบาท - (11.1) - - - 

บวกกลบั (หกั): ขาดทุน (กาํไร) จาก

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการ

แปลงค่างบการเงนิ5 

ลา้นบาท 4.0 15.5 10.7 3.1 (13.8) 

รวมผลกระทบต่อกาํไรจากการ

ดาํเนินงาน 

ล้านบาท 116.9 (269.7) (4.5) (3.2) (2.9) 

รวมผลกระทบต่อกาํไรสทุธิ ล้านบาท 6.7 (215.9) (5.0) (3.2) (20.0) 

รวมผลกระทบต่อกาํไรเบด็เสรจ็

รวม 

ล้านบาท 10.8 (211.5) 5.7 (0.1) (33.8) 

ผลการดาํเนินงาน โดยไม่รวม

ผลกระทบจากกาํไรและขาดทุนท่ี

ไม่ใช่การดาํเนินงานปกติ 

 

   

  

กาํไรจากการดาํเนินงาน  ลา้นบาท 444.3 645.8 450.4 214.3 87.4 

กาํไรสทุธ ิ ลา้นบาท 413.3 623.9 405.4 198.9 80.4 

กาํไรเบด็เสรจ็รวม  ลา้นบาท 413.3 623.9 405.4 198.9 80.4 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  รอ้ยละ 9.9 13.2 10.6 10.9 3.7 

อตัรากาํไรสทุธ ิ รอ้ยละ 9.2 12.7 9.6 10.1 3.4 

อตัรากาํไรเบด็เสรจ็รวม รอ้ยละ 9.2 12.7 9.6 10.1 3.4 
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หมายเหตุ:  ในการคํานวณผลกระทบต่อกําไรสุทธแิละผลกระทบต่อกําไรเบ็ดเสร็จรวม บรษิัทฯ ได้พจิารณาผลกระทบทางภาษีของรายการ

ปรบัปรุงขา้งตน้ ทัง้น้ี พบวา่ รายการกําไรจากการจาํหน่ายทีด่นิทีไ่มใ่ช่สนิทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) 

เป็นรายการทีม่ผีลกระทบทางภาษอีย่างมสีาระสําคญั ในขณะทีร่ายการปรบัปรุงอื่นโดยส่วนใหญ่เป็นรายการทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์

ทางภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) บรษิทัฯ จงึไดป้รบัปรุงผลกระทบทางภาษสีําหรบัรายการกําไรจากการ

จาํหน่ายทีด่นิทีไ่มใ่ช่สนิทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) เพยีงรายการเดยีว  
 1 เครดติภาษจีากผลขาดทุนในการจําหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC คํานวณจากผลต่างของมูลค่าเงนิลงทุนใน TMAC ของบรษิทัฯ ตาม

ราคาทุนกบัมูลค่าซื้อขาย TMAC คูณดว้ยอตัราภาษขีองบรษิทัฯ ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 20 (มูลค่าเงนิลงทุนใน TMAC ของบรษิทัฯ ตาม

ราคาทุน เท่ากบั 576.3 ลา้นบาท และมลูคา่ซือ้ขาย TMAC เท่ากบั 31.6 ลา้นบาท)  

 2 กําไรจากการจําหน่ายที่ดนิที่ไม่ใช่สนิทรพัยห์ลกัในการดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) เท่ากบั 269.0 ลา้นบาท ทัง้น้ี มูล

ค่าที่ใช้ในการปรบัปรุง ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี และหลงัค่าใช้จ่ายภาษี เท่ากบั 269.0ล้านบาท และ 215.2 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้น้ี 

ผลกระทบของรายการดงักล่าวต่อกําไรจากการดําเนินงาน คํานวณโดยใชมู้ลค่าก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ในขณะทีผ่ลกระทบของ

รายการดงักล่าวต่อกําไรสทุธแิละกําไรเบด็เสรจ็รวม คาํนวณโดยใชม้ลูคา่หลงัคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได ้

 3 รายการหลกั คอื กําไรจากการจําหน่ายที่ดนิที่ไม่ใช่สนิทรพัย์หลกัในการดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) (ก่อนค่าใช้จ่าย

ภาษเีงนิได)้ จาํนวน 287.8 ลา้นบาท สทุธดิว้ยคา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนขายทีด่นิจาํนวน 17.8 ลา้นบาท สทุธเิท่ากบั 271.0 ลา้นบาท  

 4 ปรบัปรุงกาํไรสทุธแิละกาํไรเบด็เสรจ็รวมเท่านัน้ 

 5 ปรบัปรุงกาํไรเบด็เสรจ็รวม เท่านัน้ 
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15.3 อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุ / ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวด

ส้ินสดุ / ณ 

วนัท่ี  

30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2564 

อตัราสว่นสภาพคล่อง      

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 1.1 1.1 1.3 1.2 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.6 0.7 0.7 0.7 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.7 0.9 0.6 0.7 

อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหน้ีการคา้ เท่า 7.5 7.5 6.4 6.42

3 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ วนั 47.9 48.2 56.1 56.14 

อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 29.3 33.4 24.5 24.54 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 12.3 10.8 14.7 14.74 

อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 13.4 12.4 10.1 9.64 

ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 26.9 29.1 35.7 37.34 

Cash cycle วนั 33.4 29.9 35.1 33.54 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไร       

อตัรากําไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 13.9 18.3 16.6 10.2 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน3

4 รอ้ยละ 7.3 18.7 10.7 3.8 

อตัราสว่นเงนิสดต่อการทาํกําไร รอ้ยละ 182.2 87.6 123.8 52.6 

อตัรากําไรสทุธ ิ รอ้ยละ 9.0 17.1 9.7 4.2 

อตัรากําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ รอ้ยละ 9.0 17.0 9.4 4.8 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงานจากผลการดาํเนินงาน

ปกตขิองบรษิทัฯ 

รอ้ยละ 9.9 13.2 10.6 3.7 

อตัรากําไรสทุธจิากผลการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ  รอ้ยละ 9.2 12.7 9.6 3.4 

อตัรากําไรเบด็เสรจ็รวมจากผลการดําเนินงานปกตขิอง

บรษิทัฯ 

รอ้ยละ 9.2 12.7 9.6 3.4 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 27.9 74.2 34.5 15.54 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้จากผลการดาํเนินงานปกติ

ของบรษิทัฯ4

5  

รอ้ยละ 28.1 52.0 30.8 10.64 

 

 

3  ปรบัเป็นเตม็ปีเพือ่เปรยีบเทยีบ 
4  กําไรจากการดาํเนินงาน / รายไดร้วม 
5  ผลการดําเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ (โดยไม่รวมผลกระทบจากกําไรและขาดทุนทีไ่ม่ใช่การดําเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ) / ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ โดยไมร่วมผลกระทบจากกําไรและขาดทุนทีไ่ม่ใช่การดาํเนินงาน

ปกต ิสว่นที ่2.4.16 การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ)  
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อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสดุ / ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวด

ส้ินสดุ / ณ 

วนัท่ี  

30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2564 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน      

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 17.9 37.4 17.3 7.14 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยจ์ากผลการดาํเนินงาน

ปกตขิองบรษิทัฯ5

6 

รอ้ยละ 18.2 27.8 17.1 6.04 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 2.0 2.2 1.8 1.8 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 52.8 93.3 45.1 25.2 

อตัราการหมุนของสนิทรพัยถ์าวร เท่า 4.5 4.8 3.6 3.5 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ       

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.8 0.9 0.7 0.9 

อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 

(Interest-bearing Debt) ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 

เท่า 0.4 0.4 0.2 0.3 

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้ เท่า 64.8 132.9 110.8 17.7 

อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั  

(Cash Basis) 

เท่า 0.5 0.6 1.0 0.1 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ 297.7 119.6 30.0 122.56

7 

 

 

 

6  ผลการดําเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ (โดยไม่รวมผลกระทบจากกําไรและขาดทุนที่ไม่ใช่การดําเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ) / สนิทรพัย์รวม 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ โดยไมร่วมผลกระทบจากกําไรและขาดทุนทีไ่ม่ใช่การดาํเนินงาน

ปกต ิสว่นที ่2.4.16 การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ) 
7  นอกจากการจ่ายเงนิปันผลจาํนวน 123.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 0.3 บาทต่อหุน้ ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 แลว้ ทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2564 เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 2564 ไดม้กีารประกาศจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล  จํานวนรวม 410.0 ลา้นบาท หรอื

คดิเป็น 1.0 บาทต่อหุน้ โดยบรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที ่ 3 กนัยายน 2564 และบรษิทัฯ จะรบัรูร้ายการการจ่ายเงนิปันผล

ดงักล่าวในงบการเงนิรวมสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564  
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16. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

16.1 การวิเคราะหก์ารดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 

16.1.1 ภาพรวมและพฒันาการท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

ภาพรวมของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ ผลติและจําหน่ายอาหารสตัวเ์ศรษฐกจิ และบรษิทัฯ เป็นหนึ่งในผูผ้ลติและจําหน่ายอาหารสตัว์น้ําทีม่ ี

ชือ่เสยีงของประเทศไทย โดยผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ อาหารกุง้ และอาหารปลา (รวมอาหารกบและอาหารป)ู0

1 

โดยบรษิทัฯ มปีรมิาณการจําหน่ายอาหารปลากะพงและอาหารกุ้ง คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 24 และรอ้ยละ 17 

ของปรมิาณการขายอาหารปลากะพงและปรมิาณการขายอาหารกุง้ในประเทศไทย ในปี 2563 ตามลาํดบั บรษิทัฯ ก่อตัง้

โดย TU กลุ่มครอบครวับุญมโีชต ิและกลุ่มผูถ้อืหุน้รายอื่น เนื่องจากกลุ่มผูถ้อืหุน้ไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกาสในธุรกจิอาหารสตัว์

น้ํา ซึง่มคีวามสาํคญัต่ออุตสาหกรรมสตัวน้ํ์า ซึง่เป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามสาํคญัทางเศรษฐกจิ1

2 รวมถงึคุณภาพชวีติของ

ประชาชนไทย จงึได้ร่วมลงทุนจดัตัง้บรษิทัฯ ขึน้เมื่อวนัที่ 29 มถุินายน 2543 เพื่อเป็นบรษิทัแกนนํา (Flagship) ของ

กลุ่ม TU ในการดาํเนินธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า โดยเมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิทัของ TU ไดอ้นุมตันิโยบายการลงทุนของกลุ่ม TU ในการดาํเนินธุรกจิในอุตสาหกรรมอาหารสตัวน้ํ์า ซึง่กําหนดให้

บรษิทัฯ เป็นบรษิทัแกนนํา (Flagship) ในการดําเนินธุรกจิในอุตสาหกรรมอาหารสตัว์น้ําของกลุ่ม TU อกีด้วย (โปรด

พจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ หวัขอ้ 1.7.3 แนวทางการกํากบั

ดูแลการลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมของกลุ่ม TU และแนวทางการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจ

เกดิขึน้) 

รายไดข้องบรษิทัฯ เกอืบทัง้หมดมาจากรายไดจ้ากการขาย หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 98 – 99 ของรายได้

รวมในปี 2561 – 2563 และในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 โดยรายไดจ้ากการขายโดยหลกั

มาจากการขายอาหารสตัว์น้ํา ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 84 – 98 ของรายไดจ้ากการขายในปี 2561 – 2563 

และในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายอาหารสตัวบ์กและรายไดจ้าก

การขายอื่น คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0 – 11 และร้อยละ 2 – 5 ของรายได้จากการขายในช่วงเวลาดงักล่าว 

ตามลําดบั โดยรายไดจ้ากการขายเกอืบทัง้หมด คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 92 – 96 ของรายไดจ้ากการขายในปี 2561 – 

2563 และในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 เป็นการจําหน่ายภายใตแ้บรนดส์นิคา้ของบรษิทัฯ 

โดยมีแบรนด์สินค้าหลักได้แก่  โปรฟีด (PROFEED)  นานามิ (NANAMI)  อีโก้ฟีด (EGOFEED)  แอคควาฟีด 

(AQUAFEED) และด-ีโกรว ์(D-GROW) เป็นตน้ ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายสดัส่วนทีเ่หลอื ประมาณรอ้ยละ 4 - 8 ของ

รายไดจ้ากการขายในช่วงเวลาดงักล่าว เป็นการผลติและจําหน่ายภายใตแ้บรนดส์นิคา้ของผูอ้ื่น (OEM) โดยบรษิทัฯ มี

การจําหน่ายสนิค้าทัง้ตลาดในประเทศและส่งออกไปยงัต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกคา้หลกัของบรษิทัฯ คอื กลุ่มร้านค้า

จําหน่ายอาหารสตัว ์และเจา้ของฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา โดยทัว่ไป การแข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลติอาหารกุ้งและ

อาหารปลาเป็นการแขง่ขนัภายในประเทศเป็นหลกั สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มฐีานลกูคา้สาํคญัเป็นกลุ่มลกูคา้ในประเทศ หรอืคดิ

เป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 93 – 98 ของรายไดจ้ากการขายรวมของบรษิทัฯ ในปี 2561 – 2563 และในงวดหกเดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 ในขณะทีร่ายไดส้ดัส่วนทีเ่หลอืประมาณรอ้ยละ 2 – 7 ของรายไดจ้ากการขาย

 
1  อาหารสตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัตามคุณลกัษณะของอาหาร คอื (1) กลุ่มอาหารกุง้ (เมด็จม) (2) กลุ่มอาหาร

ปลา (รวมอาหารกบและอาหารปู) (เมด็ลอย ยกเวน้อาหารปลาบางประเภท) ทัง้น้ี รายได้จากการขายอาหารกบและอาหารปูคดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 3.8 – 8.2 ของรายไดจ้ากการขายอาหารปลาในปี 2561 – 2563 และงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 

2564 
2  อา้งองิขอ้มลูจากสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(NESDB) ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของภาค

ประมงของประเทศไทย ในช่วงปี 2561 มมีลูคา่ประมาณ 112,611 ลา้นบาท 
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รวมในปี 2561 – 2563 และในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 เป็นรายไดจ้ากการส่งออกไปยงั

ประเทศมาเลเซยี ศรลีงักา บงัคลาเทศ พมา่ ปากสีถาน และสาธารณรฐัมลัดฟีส ์เป็นตน้  

พฒันาการท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

การจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2561 ได้มีมติอนุมัติการจําหน่าย 

เงนิลงทุนใน TMAC ซึ่งประกอบธุรกจิถอืหุน้ในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิฟาร์มเพาะพนัธุ์และเพาะเลี้ยงกุ้ง (กลุ่ม TMAC) 

ใหแ้ก่ TU และเมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาจําหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC ใหแ้ก่ TU (สญัญาซื้อ

ขายเงนิลงทุนฯ) โดยมมีูลค่าซื้อขาย เท่ากบั 31.6 ล้านบาท ซึ่งกําหนดโดยอ้างองิจากการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของ 

TMAC โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 2 ราย ทัง้นี้ ณ วนัทีเ่ขา้ทําสญัญาซื้อขายเงนิลงทุนฯ ดงักล่าว มูลค่าตามบญัชี

ของ TMAC ในงบการเงนิของบรษิทัฯ เท่ากบั 148.5 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มผีลขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน 

จาํนวน 116.9 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัรูผ้ลขาดทุนดงักล่าวในงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทัง้นี้ 

สาํหรบัการจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นต้นไป บริษทัฯ จะไม่มีการบนัทึก

รายการเงินลงทุนในการร่วมค้าของ TMAC อีกต่อไป 

โครงสร้างบริษทัฯ ก่อนการจาํหน่ายเงินลงทุนใน TMAC 

 

การจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นการปรบัโครงสร้างบรษิัทของกลุ่มบรษิัทฯ และกลุ่ม TU เพื่อสร้างความ

ชดัเจนในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในการเป็นบรษิทัเรอืธง (Flagship) ในการดําเนินธุรกจิผลติและจําหน่ายอาหาร

สตัว์น้ําของกลุ่ม TU รวมถงึเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินธุรกจิของกลุ่ม TU เนื่องจากลกัษณะการประกอบธุรกจิ

ของกลุ่ม TMAC มคีวามเกีย่วเนื่องใน Value Chain ของธุรกจิหลกัของกลุ่ม TU ซึง่เป็นผูผ้ลติและสง่ออกอาหารทะเลแช่

แขง็และบรรจุกระป๋องและตอ้งมกีารจดัหากุ้งเพื่อนําไปแปรรูป โดยบรษิทัย่อยของ TMAC ซึ่งไดแ้ก่ TCM และ TMK มี

ฐานะเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดบิกุ้งที่กลุ่ม TU สามารถตรวจสอบและตดิตามแหล่งที่มาของวตัถุดบิได้ (Traceability) (โปรด

พจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ หวัขอ้ 1.7.1 ความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกจิทีส่าํคญัระหวา่งบรษิทัฯ กบักลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั) 

การเข้าลงทุนในบริษทัย่อย 

ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีารเขา้ร่วมลงทุนจดัตัง้บรษิทัย่อยในประเทศอนิโดนีเซยี คอื TUKL ขึน้เพื่อประกอบ

ธุรกิจผลติและจําหน่ายอาหารสตัว์น้ําในประเทศอินโดนีเซีย โดยในเดอืนพฤษภาคม 2561 บรษิัทฯ ได้มกีารเขา้ทํา

สญัญาผูถ้อืหุน้ (Shareholder Agreement) กบั PT MSK และกลุ่ม AVANTI เพื่อตกลงสทิธ ิอํานาจ และหน้าทีข่องผูถ้อื

 
Mitsubishi 

บจ. ทีซีเอ็ม ฟ�ชเชอรี�  
(TCM) 

(ฟาร์มกุ้ง) 
  

บริษัทฯ 

TMAC 

บจ. ทีเอ็มเค ฟาร์ม  
(TMK) 

(ฟาร์มกุ้ง) 
  

บจ. ไทยยูเนี�ยน แฮชเชอรี�  
(TUH) 

(พัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เพื�อผลิต 

และจําหนา่ยลูกกุ้ง) 

51.0% 

75.0% 99.9% 94.4% 

บริษัทที�ขายเงินลงทุน 49.0% 
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หุน้แต่ละฝ่าย โดยบรษิทัฯ PT MSK และกลุ่ม AVANTI ถอืหุน้ใน TUKL ในสดัสว่นรอ้ยละ 65.0 รอ้ยละ 25.0 และรอ้ยละ 

10.0 ตามลาํดบั  

ต่อมา โดยในปี 2561 – 30 มถุินายน 2564 บรษิัทฯ และพนัธมติรอีก 2 กลุ่ม ได้มกีารจ่ายชําระเงนิค่าหุ้น

สามญัใน TUKL ตามสดัส่วนการถือหุ้นจํานวน 4 ครัง้ เพื่อลงทุนในที่ดิน อาคารโรงงาน และเครื่องจกัรในการผลติ 

รวมถึงใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในช่วงเริม่แรกของ TUKL เป็นจํานวนรวม 199,920 ล้านรูเปีย ส่งผลให้ ณ วนัที่ 30 

มถุินายน 2564 TUKL มทุีนชําระแลว้เท่ากบั 199,920 ลา้นรูเปีย (หรอืคดิเป็นประมาณ 458 ลา้นบาท) (โดยเป็นมูลค่า

เงนิลงทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 129,948 ลา้นรูเปีย หรอืประมาณ 302 ลา้นบาท) (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน

สว่นที ่2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ สว่นที ่2.2.6 โครงการในอนาคต และสว่นที ่2.2.8 ขอ้มลูสาํคญัอืน่) 

ปัจจุบนั TUKL ได้มกีารจดัซื้อที่ดินซึ่งจะใช้เป็นที่ตัง้ของโรงงานเรยีบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อาคาร ทยอยนําเข้าและติดตัง้เครื่องจกัรซึ่งมกีําลงัการผลิตอาหารกุ้ง 36,000 ตนัต่อปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถติดตัง้

เครื่องจกัรแลว้เสรจ็และเริม่ดาํเนินการทดสอบระบบ (Test Run) ไดภ้ายในเดอืนตุลาคม 2564 และสามารถเริม่การผลติ

และจาํหน่ายอาหารกุง้ไดภ้ายในปี 2564 ซึง่รวมถงึการจําหน่ายใหแ้ก่กลุ่ม PT MSK โดยในระหว่างการก่อสรา้งและตดิตัง้

เครื่องจกัร TUKL ไดม้กีารทดลองตลาดโดยการนําเขา้อาหารกุ้งทีผ่ลติโดยโรงงานของบรษิทัฯ ในประเทศไทยเพื่อไป

ทดสอบผลการเลีย้งกุง้ในประเทศอนิโดนีเซยีเป็นการล่วงหน้าตัง้แต่ในเดอืนมนีาคม 2564 

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2563 เมื่อวนัที ่3 พฤศจกิายน 2563 ไดม้มีตอินุมตักิารเขา้

ร่วมลงทุนจดัตัง้บรษิทัย่อยในประเทศปากสีถาน คอื AMG-TFM ขึน้เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายอาหารสตัว์น้ํา

ในประเทศปากสีถาน โดยในเดอืนมกราคม 2564 บรษิทัฯ ได้มกีารเขา้ทําสญัญาผูถ้อืหุน้ (Shareholder Agreement) 

กบักลุ่ม AMG ซึง่เป็นผูป้ระกอบธุรกจิอาหารสตัวน้ํ์ารายสาํคญัรายหนึ่งในประเทศปากสีถาน เพือ่ตกลงสทิธ ิอาํนาจ และ

หน้าทีข่องผูถ้อืหุน้แต่ละฝ่าย โดยบรษิทัฯ และกลุ่ม AMG จะเขา้ลงทุนใน AMG-TFM โดยถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 51.0 

และรอ้ยละ 49.0 ตามลําดบั โดยบรษิทัฯ และกลุ่ม AMG ไดจ้่ายชําระเงนิค่าหุน้ใน AMG-TFM ตามสดัส่วนการถอืหุ้น

จาํนวนรวมจาํนวน 2 ครัง้ ในเดอืนมถุินายนและเดอืนสงิหาคม 2564 เป็นจาํนวนรวม 300.0 ลา้นรปีูปากสีถาน ส่งผลให ้

ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2564 AMG-TFM มทุีนชาํระแลว้เท่ากบั 300.0 ลา้นรปีูปากสีถาน (หรอืคดิเป็นประมาณ 60.7ลา้น

บาท) (โดยเป็นมลูค่าเงนิลงทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 153.0 ลา้นรปีูปากสีถาน หรอืประมาณ 31.0 ลา้นบาท)2

3 เพื่อใชเ้ป็น

เงนิลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์ เช่าทีด่นิและโรงงานจากบุคคลภายนอก และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ทัง้นี้ AMG-TFM 

มกีําลงัการผลติอาหารปลา เท่ากบั 7,000 ตนัต่อปี ซึ่งไดเ้ริม่ดําเนินการเชงิพาณิชยแ์ละรบัรูร้ายไดแ้ละมกีําไรสุทธแิล้ว

ตัง้แต่ในชว่งไตรมาส 2 ปี 2564   

โครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564  

 

 
3 อตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ (ทีม่า: งบการเงนิของบรษิทัฯ) 
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หมายเหตุ:  ผูถ้อืหุน้ในสดัสว่นทีเ่หลอืของ TUKL ไดแ้ก่ PT MSK และกลุ่ม AVANTI ซึง่ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 25.0 และรอ้ยละ 

10.0 ของทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ของ TUKL ตามลําดบั และทุนชําระแลว้ของ TUKL คาํนวณจากผลรวมของมูลค่า

ทุนชาํระแลว้ในสกุลเงนิบาท  

 ผู้ถือหุ้นในสดัส่วนที่เหลอืของ AMG-TFM คอื กลุ่ม AMG ซึ่งถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49.0 และทุนชําระแล้วของ 

AMG-TFM คาํนวณจากผลรวมของมลูคา่ทุนชาํระแลว้ในสกุลเงนิบาท  

จากการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัฯ ดงักล่าวขา้งต้น ส่งผลใหส้ําหรบัการจดัทํางบการเงนิรวมสําหรบังบ

การเงนิสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นต้นไป บรษิัทฯ ไม่มบีนัทึกรายการเงนิลงทุนในการร่วมค้าของ 

TMAC อกีต่อไป แต่มเีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 2 แหง่ คอื TUKL และ AMG-TFM  

การขยายธรุกิจไปยงัธรุกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวบ์ก 

ในช่วงปลายปี 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่มกีารขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิการผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวบ์ก ซึง่ไดแ้ก่ 

อาหารเป็ด อาหารไก่ และอาหารสุกร เป็นตน้ เพื่อเพิม่โอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ ในขณะเดยีวกนัยงัเป็นการช่วยเพิม่

อตัราการใช้กําลงัการผลติ (Utilization Rate) ของเครื่องจกัรของบรษิัทฯ อีกด้วย ทัง้นี้ ในปี 2561 - 2563 บรษิัทฯ มี

รายได้จากการขายอาหารสตัว์บกเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 3.4 ล้านบาท ใน 2561 เป็น 201.9 ล้านบาท และ 

315.7 ล้านบาท ในปี 2562 และ 2563 ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 5,852.9 และร้อยละ 56.4 

ตามลาํดบั นอกจากนี้ ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ ยงัมรีายไดอ้าหารสตัวบ์กทีเ่ตบิโตต่อเนื่อง

จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากบั 171.6 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 219.7 

ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 หรอืคดิเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 28.1 เมื่อเทยีบกบังวด

เดยีวกนัของปีก่อนหน้า 

การจาํหน่ายท่ีดินท่ีไม่ใช่สินทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 ไดม้มีตอินุมตักิารจาํหน่ายทีด่นิ

ทีไ่ม่ใช่สนิทรพัยห์ลกัในการดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) ในจงัหวดัพงังาขนาด 96 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา 

ใหแ้ก่ TU ในมูลค่า 440.0 ล้านบาท ซึ่งกําหนดโดยอ้างองิจากราคาประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของผูป้ระเมนิอสิระ ทัง้นี้ ณ 

วนัทีเ่ขา้ทําสญัญาซื้อขายเงนิลงทุนฯ ดงักล่าว มูลค่าตามบญัชขีองที่ดนิในงบการเงนิของบรษิทัฯ เท่ากบั 152.2 ล้าน

บาท สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีาํไรจากการจาํหน่ายทีด่นิทีไ่มใ่ชส่นิทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) 

(ก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได)้ สุทธดิว้ยค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนขายทีด่นิ3

4 เท่ากบั 271.0 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัรูผ้ล

กําไรจากการขายทีด่นิดงักล่าวในงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทัง้นี้ รายการ

ดงักล่าวเป็นไปเพือ่การปรบัโครงสรา้งของบรษิทัฯ และถอืเป็นรายการทีเ่กดิเพยีงครัง้เดยีว (One-time Transaction)  

ทัง้นี้ ขอ้มลูทางการเงนิตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2561 – 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุด

วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2564 ได้สะท้อนข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว และผู้ลงทุนสามารถวิเคราะห์และ

เปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานในอดตี และทําการวเิคราะหผ์ลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ โดยอา้งองิ

จากขอ้มลูทางการเงนิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ ดงักล่าว 

ผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา   

ดว้ยความสามารถในการผลติผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพด ีมคีวามสมํ่าเสมอ มปีระสทิธผิลต่ออตัราการเจรญิเตบิโต

ของสตัวน้ํ์า รวมถงึสามารถผลติผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายและครอบคลุมสาํหรบัการเพาะเลีย้งตลอดวงจรชวีติของสตัวน้ํ์า

ในราคาทีแ่ข่งขนัได ้เป็นผลใหผ้ลติภณัฑแ์ละแบรนด์สนิคา้ของบรษิทัฯ ไดร้บัความเชื่อมัน่ในดา้นคุณภาพและสามารถ

 
4 คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนขายทีด่นิจาํนวน 17.8 ลา้นบาท 
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ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในวงกวา้งมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2560 – 2562 (3 ปีก่อนปี 2563 ซึง่ประเทศ

ไทยประสบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19)) บรษิทัฯ มปีรมิาณการขายทีเ่ตบิโต

ขึน้จาก 143,345 ตนั ในปี 2560 เป็น 167,446 ตนั ในปี 2562 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 8.1 สอดคลอ้งกบัการ

เตบิโตของรายไดร้วมซึ่งเตบิโตขึน้จาก 4,341.7 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 4,906.8 ล้านบาท ในปี 2562 หรอืคดิเป็น

อตัราการเตบิโตรอ้ยละ 6.3 ต่อปี  

สําหรบัปี 2563 ประเทศไทยได้ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการบริโภคสตัว์น้ํา อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา รวมถึง

อุตสาหกรรมอาหารสตัวน้ํ์าโดยรวมของประเทศ ทัง้นี้ อา้งองิจากรายงานการวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม (IMR) ปรมิาณการ

ขายอาหารกุง้และปรมิาณการขายอาหารปลากะพงของประเทศลดลงประมาณรอ้ยละ 2.8 และรอ้ยละ 25.0 เมือ่เทยีบกบั

ปีก่อนหน้า ตามลําดบั โดยปรมิาณคําสัง่ซื้อของบรษิัทฯ ลดลงจาก 167,446 ตนั ในปี 2562 เป็น 163,355 ตนั ในปี 

2563 หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงเพยีงรอ้ยละ 2.4 ประกอบกบับรษิทัฯ มกีารลดราคาอาหารสตัวเ์พื่อชว่ยเหลอืเกษตรกร

ที่ได้รบัผลกระทบจากโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการขอความร่วมมอืของหน่วยงานรฐัในช่วงปี 

2563 และการลดลงของสดัส่วนรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑท์ีม่รีาคาจําหน่ายต่อหน่วยสูงซึ่งคอื อาหารกุง้และอาหาร

ปลากะพง ส่งผลใหร้ายไดร้วมของบรษิทัฯ ลดลงจาก 4,906.8 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 4,244.5 ลา้นบาท ในปี 2563 

คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 13.5  

ทัง้นี้ สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มปีรมิาณการขายทีเ่ตบิโตขึน้จาก 76,089 

ตนั ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 90,770 ตนั ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 หรอื

คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 19.3 โดยหลกัมาจากปรมิาณการขายอาหารกุ้งในประเทศและต่างประเทศ อาหารปลา 

และอาหารสตัว์บกที่เพิม่ขึ้น โดยปรมิาณการขายอาหารกุ้งเพิม่ขึ้นเนื่องจากบรษิัทฯ ได้มกีารออกแบรนด์สนิค้ากลุ่ม 

Fighting Brand เพื่อมุ่งเน้นการทาํการตลาดกบักลุ่มลูกคา้ทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ รายไดอ้าหารปลาเพิม่ขึน้ เนื่องจาก

บรษิทัฯ ไดม้กีารมุ่งเน้นการทําตลาดปลาอื่นๆ เพิม่มากขึน้ในช่วงเวลาทีป่รมิาณความต้องการบรโิภคปลากะพงลดลง 

ประกอบกบั AMG-TFM ได้เริม่ดําเนินการเชงิพาณิชย์ในการผลติและจําหน่ายอาหารปลาในไตรมาส 2 ปี 2564 และ

รายไดจ้าการขายอาหารสตัวบ์กเพิม่ขึน้จากกลุ่มลูกคา้เดมิและการจดัหาลูกคา้รายใหม่ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ประกอบ

กบัการเพิม่ขึน้ของราคาขายอาหารสตัวบ์กเฉลีย่ต่อหน่วย ดว้ยปัจจยัดงักล่าวเป็นผลใหร้ายไดร้วมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้

จาก 1,964.6 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 2,370.2 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่

30 มถุินายน 2564 คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.6 

ในปี 2561 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวม เท่ากบั 402.5 ลา้นบาท 835.4 ลา้นบาท และ 399.7 

ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม เท่ากบัรอ้ยละ 9.0 รอ้ยละ 17.0 และรอ้ยละ 9.4 ตามลําดบั และใน

งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวม เท่ากบั 199.0 บาท และ 114.2 

ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัรากาํไรเบด็เสรจ็รวม เท่ากบัรอ้ยละ 10.1 และรอ้ยละ 4.8 ตามลาํดบั 

โดยการเปลี่ยนแปลงของกําไรเบด็เสรจ็รวมในปี 2561 – 2563 และในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 

2564 โดยหลกัเป็นไปตามการเปลีย่นแปลงของกําไรจากการดาํเนินงาน โดยบรษิทัฯ มกีําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม และ

อตัรากําไรเบด็เสรจ็รวมเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญัในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามการเตบิโตของกําไรจากการดําเนินงานของ

บรษิทัฯ โดยมสีาเหตุหลกัดงันี้ (1) การเพิม่ขึน้ของกําไรขัน้ตน้ จํานวน 273.9 ลา้นบาท ตามการเตบิโตของรายไดจ้าก

การขายและการเพิม่ขึน้ของอตัรากําไรขัน้ต้น ตามการลดลงของต้นทุนวตัถุดบิ (2) กําไรจากการจําหน่ายทีด่นิทีไ่ม่ใช่

สนิทรพัย์หลกัในการดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) (ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้) สุทธดิ้วยค่าธรรมเนียมจด

ทะเบยีนขายทีด่นิ 4

5 เท่ากบั 271.0 ลา้นบาท และ (3) การลดลงของผลขาดทุนจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 

 
5  คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนขายทีด่นิจาํนวน 17.8 ลา้นบาท 
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จํานวน 116.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดเพียงครัง้เดียว (One-time Transaction) ในปี 2561 อย่างไรก็ดี การ

เพิ่มขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานดงักล่าวถูกหกัลบบางส่วนด้วย (1) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและ

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร จาํนวน 51.2 ลา้นบาท (2) การมคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้จาํนวน 69.3 ลา้นบาท ในขณะทีบ่รษิทัฯ 

มรีายไดภ้าษีเงนิได ้จํานวน 88.5 ลา้นบาท ในปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากเครดติภาษจีากผลขาดทุนในการจําหน่ายเงนิ

ลงทุนใน TMAC ในปีดงักล่าว จํานวน 108.9 ล้านบาท และ (3) ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิเพิม่ขึ้นจากปีก่อนหน้า

เลก็น้อย จํานวน 0.3 ลา้นบาท ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวมเพิม่ขึน้จาก 402.5 ลา้น

บาท ในปี 2561 เป็น 835.4 ลา้นบาท ในปี 2562 หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 107.5 และมอีตัรากําไรเบด็เสรจ็

รวมทีเ่พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 9.0 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 17.0 ในปี 2562 

สาํหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวม และอตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยหลกัเป็น

ผลมาจากการลดลงของกําไรจากการดําเนินงาน โดยมสีาเหตุหลกัดงันี้ (1) การลดลงของกําไรจากการจําหน่ายทีด่นิที่

ไม่ใช่สนิทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) (ก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได)้ สุทธดิว้ยค่าธรรมเนียม

จดทะเบยีนขายทีด่นิ เท่ากบั 271.0 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการทีเ่กดิเพยีงครัง้เดยีว (One-time Transaction) ในปี 2562 

และ (2) การลดลงของกําไรขัน้ตน้ จาํนวน 192.9 ลา้นบาท ตามการลดลงของรายไดร้วมและอตัรากําไรขัน้ตน้ ซึ่งโดย

หลกัมาจากการลดลงของราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยจาก (ก) การร่วมมอืกบัหน่วยงานรฐัในการปรบัลดราคาขายเพื่อ

ช่วยเหลอืเกษตรกร และ (ข) การลดลงของสดัส่วนการขายผลติภณัฑ์ทีม่รีาคาจําหน่ายต่อหน่วยสูง ซึ่งเป็นผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีการลดลง

ของกําไรจากการดาํเนินงานดงักล่าวถูกชดเชยบางส่วนดว้ยการลดลงของค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ซึง่ลดลง 30.2 ลา้นบาท 

ในขณะที่ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิเพิม่ขึ้นจากปีก่อนหน้า จํานวน 6.4 ล้านบาท ด้วยปัจจยัดงักล่าวขา้งต้น ส่งผลให ้

บรษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวมลดลงจาก 835.4 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 399.7 ล้านบาท ในปี 2563 และมอีตัรากําไร

เบด็เสรจ็รวมทีล่ดลงจากรอ้ยละ 17.0 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 9.4 ในปี 2563 

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวม และอตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม 

ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของกําไรจากการดําเนินงาน โดยมสีาเหตุหลกั

ดงันี้ การลดลงของกําไรขัน้ตน้จํานวน 100.4 ลา้นบาท ตามการลดลงของอตัรากําไรขัน้ตน้ ตามการเพิม่ขึน้ของตน้ทุน

ขายเฉลีย่ต่อหน่วย ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.0 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของราคาวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติ ไดแ้ก่ 

วตัถุดบิกากถัว่ วตัถุดบิปลาป่นและไก่ป่น และวตัถุดบิแป้ง เมือ่เทยีบงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า อยา่งไรกด็ ีการเพิม่ขึน้

ดงักล่าวถูกหกัลบส่วนหนึ่งดว้ยความสามารถในการลดค่าใชจ้่ายในการผลติต่อหน่วยของบรษิทัฯ ซึง่ลดลงเมื่อเทยีบกบั

งวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิารรวมจากงวด

เดยีวกนัของปีก่อนหน้า ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าตอบแทนพนักงานขายและ

คา่ขนสง่ซึง่โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขาย และคา่ใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึน้

ของค่าใช้จ่ายในการบรหิารอื่น โดยหลกัมาจากค่าปรบัที่ถูกเรยีกเก็บเนื่องจากความล่าช้าในการดําเนินการนําเขา้

เครื่องจกัรของ TUKL ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว (One-time Expense) อย่างไรกด็ ีการลดลงดงักล่าวถูกชดเชยบางส่วนดว้ยการมรีายไดภ้าษเีงนิ

ได ้สุทธจิาํนวน 14.5 ลา้นบาท5

6 ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 ในขณะทีบ่รษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้

จาํนวน 12.4 ลา้นบาท ในงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า และบรษิทัฯ ยงัมกีาํไรเบด็เสรจ็อื่น คอื กาํไรอตัราแลกเปลีย่นจาก

การแปลงค่างบการเงนิ จํานวน 13.8 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 ในขณะที่บรษิัทฯ มี

ขาดทุนอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ จํานวน 3.1 ล้านบาท ในงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ดว้ยปัจจยั

 
6  บรษิทัฯ ไดร้บัเครดติภาษจีากการไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดจ้าก BOI เพิม่เตมิ จาํนวน 17.1 ลา้นบาท ในขณะทีร่ายไดจ้ากการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ เป็นรายไดท้ีไ่ดร้บัสทิธพิเิศษจากการสนบัสนุนการลงทุน (BOI) 
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ดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวมลดลงจาก 199.2 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

2563 เป็น 114.2 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 42.6  

ทัง้นี้ หากพจิารณาผลการดําเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ (โดยไม่รวมผลกระทบจากกําไรและขาดทุนทีไ่ม่ใช่การ

ดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ) พบวา่ บรษิทัฯ มกีาํไรเบด็เสรจ็รวมจากการดาํเนินงานปกต ิเท่ากบั 413.3 ลา้นบาท 623.9 

ลา้นบาท และ 405.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรเบด็เสรจ็รวมจากการดําเนินงานปกต ิเท่ากบัรอ้ยละ 9.2 รอ้ยละ 

12.7 และรอ้ยละ 9.6 ในปี 2561 2562 และ 2563 ตามลาํดบั และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 

บรษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวมจากการดําเนินงานปกต ิเท่ากบั 198.9 ล้านบาท และ 80.4 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็น

อตัรากาํไรเบด็เสรจ็รวมจากการดาํเนินงานปกต ิเท่ากบัรอ้ยละ 10.1 และรอ้ยละ 3.4 ในชว่งเวลาดงักล่าว ตามลาํดบั  

โดยการเตบิโตของกาํไรเบด็เสรจ็รวมจากการดาํเนินงานปกต ิในปี 2562 เมือ่เทยีบกบัในปี 2561 สอดคลอ้งกบั

การเตบิโตของกาํไรขัน้ตน้ ซึง่เพิม่ขึน้อยา่งมนีัยสาํคญัตามการเตบิโตของรายได ้และอตัรากาํไรขัน้ตน้ตามการลดลงของ

ราคาวตัถุดบิหลกั ซึง่ถูกหกัลบบางส่วนจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้่ายในการขายและคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร ทัง้นี้ ตน้ทุน

ทางการเงนิของบรษิทัฯ ลดลงเลก็น้อย ในขณะทีค่่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้ตามกําไรจากการดําเนินงาน ดว้ยปัจจยั

ดงักล่าวส่งผลให้บรษิัทฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวมจากการดําเนินงานปกต ิเพิม่ขึน้จาก 413.3 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น

เท่ากบั 623.9 ลา้นบาท ในปี 2562 นอกจากนี้ อตัรากําไรเบด็เสรจ็รวมจากการดําเนินงานปกต ิเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 9.2 

ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 12.7 ในปี 2562 

การลดลงของกําไรเบด็เสรจ็รวมจากการดาํเนินงานปกต ิในปี 2563 เมื่อเทยีบกบัในปี 2562 สอดคลอ้งกบัการ

ลดลงของกาํไรขัน้ตน้ซึง่ลดลงอยา่งมนียัสาํคญัตามการลดลงของรายไดแ้ละอตัรากาํไรขัน้ตน้จากการลดลงของราคาขาย

สนิคา้เฉลีย่ต่อหน่วยตามการลดลงของสดัส่วนรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑท์ีม่รีาคาจําหน่ายต่อหน่วยสงู ประกอบกบั

การลดราคาอาหารสตัวต์ามการขอความร่วมมอืของหน่วยงานรฐัในช่วงปี 2563 ดงักล่าวขา้งตน้ ในขณะทีค่่าใชจ้่ายใน

การขายและบริหารลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงตามกําไรจากการ

ดาํเนินงาน ดว้ยปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวมจากการดาํเนินงานปกต ิลดลงจาก 623.9 ลา้นบาท 

ในปี 2562 เป็นเท่ากบั 405.4 ลา้นบาท ในปี 2563 นอกจากนี้ หากพจิารณาอตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม ลดลงจากรอ้ยละ 

12.7 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 9.6 ในปี 2563 

การลดลงของกําไรเบด็เสรจ็รวมจากการดําเนินงานปกตสิําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 

เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า เป็นไปตามการลดลงของกําไรขัน้ตน้ ตามการลดลงของอตัรากําไรขัน้ตน้จาก

การเพิม่ขึน้ของราคาวตัถุดบิหลกั ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร รวมถงึ

บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผล

ใหบ้รษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวม ลดลงจาก 198.9 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 80.4 

ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 โดยมอีตัรากาํไรเบด็เสรจ็รวม ลดลงจากรอ้ยละ 10.1 ในงวดหก

เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็นรอ้ยละ 3.4 ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที่ 30 มถุินายน 2564 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 

2,255.4 ลา้นบาท 2,240.1 ลา้นบาท 2,498.5 ลา้นบาท และ 2,823.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 

0.7 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.5 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.0 ตามลําดบั โดยสนิทรพัยห์ลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ทีด่นิ อาคาร

และอุปกรณ์ ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น และสนิคา้คงเหลอื เป็นตน้ ในปี 2562 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ ลดลงเลก็น้อย 

โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน จากการจําหน่ายทีด่นิทีไ่ม่ใช่สนิทรพัยห์ลกัในการ

ดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากการลงทุนเพิม่เติมในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

(สุทธ)ิ จากการซื้อที่ดนิของ TUKL และการเขา้ซื้ออุปกรณ์โรงงาน และในปี 2563 สนิทรพัย์รวมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 

เป็นผลมาจาก (1) การเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ จาก (ก) การลงทุนเพิม่เตมิในการก่อสรา้งอาคารโรงงาน
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ของ TUKL (ข) การขยายสายการผลติกําลงัอาหารปลา และ (ค) การลงทุนเพิม่เตมิในอาคารและเครื่องจกัร เพื่อขยาย

กําลงัการผลติไอน้ํา และ (2) การเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอืจากการเพิม่ขึน้ของสนิคา้สําเรจ็รูปเนื่องจากบรษิทัฯ มกีาร

ทดลองตลาดในธุรกจิผลติภณัฑ์ปลากะพงและมกีารรบัซื้อผลผลติปลากะพงจากเกษตรกรเพื่อนํามาแปรรูปเพื่อช่วย

ขยายตลาดปลากะพงและสนับสนุนการขายของลูกคา้เกษตรกรของบรษิทัฯ6

7 และการเพิม่ขึน้ของวตัถุดบิจากการสัง่ซื้อ

วตัถุดบิในชว่งทีร่าคาปรบัตวัลดลงในชว่งปลายปี 2563 และในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 สนิทรพัยข์อง

บรษิทัฯ เพิม่ขึน้โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของ (1) ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นสุทธ ิโดยหลกัเป็นผลมาจากการ

เพิม่ขึน้ของลกูหนี้การคา้ตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขาย 2564 และ (2) การเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

(สุทธ)ิ โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของมูลค่าอาคารระหว่างก่อสรา้งและเครื่องจกัรระหว่างตดิตัง้ของ TUKL รวม

จํานวน 277.8 ล้านบาท ในขณะที่เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงจากการลงทุนค่าอาคารและอุปกรณ์ของ 

TUKL และการจ่ายเงนิปันผล เป็นหลกั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 1,010.3 

ล้านบาท 1,086.4 ล้านบาท 1,015.8 ล้านบาท และ 1,332.5 ล้านบาท ตามลําดบั โดยหนี้สนิส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 

ประกอบดว้ย เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน ทัง้นี้ การ

เพิม่ขึน้ของหนี้สนิรวมในปี 2562 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น จํานวน 31.9 ล้านบาท 

โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่นตามการเพิม่ขึ้นของโบนัสพนักงานค้างจ่าย และการ

เพิม่ขึน้ของเจา้หนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสรา้งเพิม่ขึน้สอดคล้องกบัการลงทุนเพิม่เตมิในอาคาร เครื่องจกัรและอุปกรณ์

โรงงานของบรษิทัฯ และ TUKL และการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ สุทธจิํานวน 23.5 ล้านบาท 

โดยหลกัมาจากการเบกิใชเ้งนิกูย้มืเพื่อใชล้งทุนในเครื่องจกัรเพื่อขยายธุรกจิ และลงทุนเพิม่เตมิในเครื่องจกัรของ TUKL  

และการลดลงของหนี้สนิรวมในปี 2563 โดยหลกัมาจากการจ่ายชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จํานวน 

129.5 ลา้นบาท ซึง่ถูกชดเชยบางส่วนดว้ยการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น จาํนวน 49.5 ลา้นบาท โดยหลกั

เป็นผลมาจากบรษิทัฯ มกีารสัง่ซื้อวตัถุดบิในช่วงที่ราคาปรบัตวัลดลงในช่วงปลายปี 2563 เพื่อบรหิารจดัการต้นทุน

วตัถุดบิของบรษิทัฯ และการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิอื่นจากการมภีาษเีงนิไดค้า้งจ่าย จาํนวน 12.0 ลา้นบาท ทัง้นี้ หนี้สนิรวม

เพิม่ขึน้ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้

อื่น จาํนวน 127.6 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของมลูคา่การสัง่ซื้อวตัถุดบิในชว่งปลายงวดและการเพิม่ขึน้ของ

ราคาวตัถุดบิ ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้ของ AMG-TFM ซึง่เริม่ดาํเนินการเชงิพาณิชยใ์นชว่งไตรมาสที ่2 

ปี 2564 และการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธจิาํนวน 194.8 ลา้นบาท โดยหลกัมา

จากการกู้ยมืเงนิของ TUKL จํานวน 99.5 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงนิลงทุนในอาคารและเครื่องจกัร รวมถงึเป็นเงนิทุน

หมุนเวยีนในการดําเนินธุรกจิในอนิโดนีเซยี และการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนประกอบ

กบับรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันผล จาํนวน 123.0 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ จํานวน 

1,245.1 ลา้นบาท 1,153.7 ลา้นบาท 1,482.7 ลา้นบาท และ 1,490.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 ลดลง โดยหลกัมาจากบรษิทัฯ ไดม้กีารประกาศจ่ายเงนิปันผล จาํนวนรวม 1,004.5 ลา้นบาท อยา่งไร

กด็ ีการลดลงดงักล่าวถูกชดเชยบางส่วนดว้ยการเพิม่ขึน้ของผูถ้อืหุน้ซึ่งเพิม่ขึน้จากการรบัรูก้ําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 

2562 เท่ากบั 835.4 ล้านบาท สําหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ขึน้จาก 1,153.7 ล้านบาท ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็น 1,482.7 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของผูถ้อื

หุน้จากการรบัรูก้ําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 2563 เท่ากบั 399.7 ลา้นบาท ซึ่งถูกหกัลบบางส่วนจากการจ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาล จํานวน 123.0 ล้านบาท สําหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 เท่ากบั 1,490.6 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุ้นจากการรบัรู้

 
7  ในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิทัฯ ไดยุ้ตกิารเขา้ทดลองตลาดในธุรกจิจาํหน่ายผลติภณัฑป์ลากะพงแลว้ เพือ่ลดโอกาสเกดิการทบัซอ้นทางธุรกจิ

ระหวา่งบรษิทัฯ และ TU  
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กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 เท่ากบั 114.2 ลา้นบาท และการรบัรูส้่วนของผูม้ ี

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของ AMG-TFM จํานวน 16.7 ล้านบาท อย่างไรด ีการเพิม่ขึน้ดงักล่าวถูกหกัลบเกอืบ

ทัง้หมดจากการจ่ายเงนิปันผลจํานวน 123.0 ล้านบาท ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งต้น ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เลก็น้อย 7.9 ลา้นบาท จาก 1,482.7 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็น 1,490.6 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 นอกจากนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2564 เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 2564 ไดม้กีาร

ประกาศจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จาํนวนรวม 410.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 1.0 บาทต่อหุน้ โดยบรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปัน

ผลดงักล่าวในวนัที ่3 กนัยายน 2564 และบรษิทัฯ จะรบัรูร้ายการการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในงบการเงนิรวมสาํหรบังวด

เกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564  

16.1.2 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน  

รายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้รวมสําหรับปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 4,492.7 ล้านบาท 4,906.8 ล้านบาท และ 

4,244.5 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึ้นร้อยละ 9.2 และลดลงร้อยละ 13.5 ตามลําดบั และบรษิัทฯ มี

รายไดร้วมสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 เท่ากบั 1,964.6 ลา้นบาท และ 2,370.2 ลา้น

บาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.6 โดยรายไดร้วมเกอืบทัง้หมดของบรษิทัฯ มาจากรายไดจ้ากการ

ขาย คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 98 – 99 ของรายไดร้วมสาํหรบัปี 2561 – 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 มถุินายน 2563 และ 2564 ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงของรายไดร้วมของบรษิทัฯ โดยหลกัเป็นไปตามการเปลีย่นแปลง

ของรายไดจ้ากการขายดงักล่าว  

โดยรายละเอยีดรายไดข้องบรษิทัฯ สามารถแสดงไดด้งัตารางต่อไปนี้ 

รายการ 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายอาหารกุ้ง 

-  ในประเทศ 2,251.8 50.1 2,249.1   45.8 1,971.7   46.5  904.2 46.0 1,033.0 43.6 

-  ต่างประเทศ 288.7 6.4 181.0   3.7  128.8   3.0  50.9 2.6 110.2 4.7 

รวมรายได้จากการ

ขายอาหารกุ้ง 

2,540.5 56.5 2,430.1  49.5  2,100.4  49.5  955.2 48.6 1,143.3 48.9 

รายได้จากการขายอาหารปลา1 

-  ในประเทศ 1,760.9 39.2 2,117.4   43.2  1,647.9   38.8  759.8 38.7 833.4 35.2 

-  ต่างประเทศ 1.2 0.0 0.1   0.0  0.3   0.0  0.3 0.0 50.1 2.1 

รวมรายได้จากการ

ขายอาหารปลา 

1,762.1 39.2 2,117.5 43.2  1,648.1 38.8  760.1 38.7 883.6 37.3 

รายได้จากการขายอาหารสตัวบ์ก 

-  ในประเทศ 3.4 0.1 201.9   4.1  315.7   7.4  171.6 8.7 219.7 9.3 

รวมรายได้จากการ

ขายอาหารสตัวบ์ก 

3.4 0.1 201.9   4.1  315.7 7.4  171.6 8.7 219.7 9.3 

รายไดจ้ากการขาย

อื่น2 

104.4 2.3 99.7 2.1  119.5   2.9  48.2 2.5 90.9 3.8 

รวมรายได้จากการ

ขาย 

4,410.4 98.2 4,849.2 98.8 4,183.8 98.6 1,935.0 98.5 2,337.5 98.6 
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รายการ 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดอ้ืน่3 82.3 1.8 57.6 1.2 60.7 1.4 29.6 1.5 32.7 1.4 

รวมรายได้ทัง้หมด 4,492.7 100.0 4,906.8 100.0 4,244.5 100.0 1,964.6 100.0 2,370.2 100.0 

หมายเหตุ: 1 รวมรายไดจ้ากการขายอาหารกบและอาหารป ูซึง่คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 3.8 – 8.2 ของรายไดจ้ากการขายอาหาร

ปลาในปี 2561 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 
 2 รายไดจ้ากการขายอื่น ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายวตัถุดบิในการผลติใหแ้ก่ลกูคา้ รายไดจ้ากการขายกุง้และปลาจาก

ฟารม์วจิยัเพาะพนัธุส์ตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ และรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑป์ลากะพงจากการทดลองตลาด เป็นหลกั 

 3 รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการให้บรกิารทางเทคนิคและการอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้า รายได้จากการขาย

ผลติภณัฑพ์ลอยได ้รายไดจ้ากการบรกิารงานขายและการตลาดใหแ้ก่ TUH รายไดค้่าขนส่ง หน้ีสูญไดร้บัคนื รายไดบ้ตัร

ภาษ ีและรายไดด้อกเบีย้ เป็นตน้ 

รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายเกอืบทัง้หมดของบรษิทัฯ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 87 - 98 ของรายไดจ้ากการขาย 

สําหรบัปี 2561 - 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 มาจากรายไดจ้ากการขาย

ผลติภณัฑอ์าหารสตัวน้ํ์า ซึ่งไดแ้ก่ อาหารกุง้ และอาหารปลา (รวมอาหารกบและอาหารปู) 7

8 ทัง้นี้ ในช่วงปลายปี 2561 

บรษิทัฯ ไดม้กีารขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิการผลติและจาํหน่ายอาหารสตัวบ์ก ซึง่ไดแ้ก่ อาหารเป็ด อาหารไก่ และอาหาร

สุกร เป็นต้น ซึ่งมแีนวโน้มเตบิโตขึน้อย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้สดัส่วนรายไดจ้ากการขายอาหารสตัว์บกเตบิโตจาก

ประมาณรอ้ยละ 0 ของรายไดจ้ากการขาย ในปี 2561 ซึ่งเป็นปีทีบ่รษิทัฯ เริม่ดําเนินการจําหน่ายอาหารสตัว์บกเป็นปี

แรก เป็นประมาณรอ้ยละ 9 ของรายไดจ้ากการขาย ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 ในขณะทีร่ายไดจ้าก

การขายสดัส่วนทีเ่หลอื ประมาณรอ้ยละ 2 - 4 ของรายไดจ้ากการขายสาํหรบัปี 2561 - 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืน

สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 เป็นรายไดจ้ากการขายอื่น ซึง่โดยหลกัมาจาก (1) รายไดจ้ากการขายวตัถุดบิ

ในการผลติใหแ้ก่ลูกคา้ (2) รายไดจ้ากการขายกุง้และปลาจากฟารม์วจิยัเพาะพนัธุ์สตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ และ (3) รายได้

จากการขายผลิตภณัฑ์ปลากะพงจากการทดลองตลาด อย่างไรก็ดี ในเดือนมถุินายน 2564 บรษิัทฯ ได้ยุติการเขา้

ทดลองตลาดในธุรกจิจาํหน่ายผลติภณัฑป์ลากะพงเพื่อทดลองตลาดดงักล่าว ดงันัน้ รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑป์ลา

กะพงดงักล่าวจะไมเ่กดิขึน้อกีในอนาคต  

 ดว้ยเหตุทีผ่ลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ คอื อาหารสตัวน้ํ์าซึง่โดยหลกั คอื อาหารกุง้และอาหารปลา ซึง่เป็นวตัถุดบิ

เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง คอื อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งและปลา ดงันัน้ สภาวะของอุตสาหกรรมดงักล่าวทัง้ใน

ประเทศไทย และประเทศส่งออกหลกัของบรษิทัฯ ซึ่งไดแ้ก่ ประเทศศรลีงักา มาเลเซยี และบงัคลาเทศ เป็นตน้ ซึ่งโดย

หลกัจะเปลี่ยนแปลงไปตามปรมิาณความต้องการบรโิภคกุ้งและปลาในประเทศนัน้ๆ จงึเป็นปัจจยัสําคญัทีม่ผีลต่อการ

เปลีย่นแปลงของรายไดจ้ากการขายอาหารกุง้และอาหารปลาของบรษิทัฯ ทัง้นี้ เนื่องจากในช่วงปี 2563 – 30 มถุินายน 

2564 ประเทศไทยประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเกดิโรค

ระบาดในกุง้ในชว่งปลายปี 2563ซึง่สง่ผลกระทบต่อปรมิาณความตอ้งการบรโิภคสตัวน้ํ์า อุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัว์

น้ํา รวมถงึอุตสาหกรรมอาหารสตัว์น้ําโดยรวมของประเทศ ทัง้นี้ อ้างองิจากรายงานการวเิคราะห์อุตสาหกรรม (IMR) 

ปรมิาณการขายอาหารกุ้งและอาหารปลากะพงโดยรวมของประเทศลดลงประมาณร้อยละ 2.8 และร้อยละ 25.0 ในปี 

2563 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า ตามลาํดบั  

 
8  อาหารสตัวน้ํ์าของบรษิทัฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัตามคุณลกัษณะของอาหาร คอื (1) กลุ่มอาหารกุง้ (เมด็จม) (2) กลุ่มอาหาร

ปลา (รวมอาหารกบและอาหารป)ู (เมด็ลอย ยกเวน้อาหารปลาบางประเภท) ทัง้น้ี รายไดจ้ากการขายอาหารกบและอาหารปคูดิเป็น

สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 3.8 – 8.2 ของรายไดจ้ากการขายอาหารปลาในปี 2561 – 2563 และงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 

2563 และ 2564 
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 ในปี 2562 รายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 4,410.4 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 4,849.2 ลา้นบาท ในปี 

2562 คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 10.0 อนัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของ (1) รายได้จากการขายอาหารปลาใน

ประเทศ ซึ่งเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญัจาก 1,760.9 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 2,117.4 ลา้นบาท ในปี 2562 หรอืคดิเป็น

อตัราการเตบิโตรอ้ยละ 20.2 ตามการเพิม่ขึน้ของปรมิาณการขายอาหารปลาและราคาขายอาหารปลาเฉลี่ยต่อหน่วย 

โดยหลกัเป็นผลมาจากการเตบิโตอย่างกา้วกระโดดของปรมิาณการขายอาหารปลากะพงซึง่เป็นผลติภณัฑท์ีม่รีาคาขาย

ต่อหน่วยสงูกว่าผลติภณัฑอ์าหารปลาอื่นๆ ซึ่งเตบิโตขึน้รอ้ยละ 44.2 จากปีก่อนหน้า ตามการเตบิโตของความตอ้งการ

บรโิภคปลากะพงในประเทศ ในขณะทีป่รมิาณการขายอาหารปลาอื่นๆ ลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 1.7 จากปีก่อนหน้า ดว้ย

ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ทําใหป้รมิาณการขายอาหารปลาของบรษิทัฯ เตบิโตขึน้จาก 60,677 ตนั ในปี 2561 เป็น 69,092 

ตนั ในปี 2562 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 13.9 ในขณะทีอุ่ตสาหกรรมอาหารปลาโดยรวมอยู่ในระดบัเท่ากบัปี

ก่อนหน้า และราคาขายอาหารปลาเฉลี่ยต่อหน่วยของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 จากปัจจยัดงักล่าวขา้งต้น และ (2) 

รายได้จากการขายอาหารสตัวบ์ก ซึง่เพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญัจาก 3.4 ลา้นบาท ในปี 2561 ซึง่บรษิทัฯ เริม่ดาํเนินการ

อาหารสตัว์บกในช่วงปลายปี เป็น 201.9 ล้านบาท ในปี 2562 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 5,852.9 เป็นผลมา

จากความสาํเรจ็ของบรษิทัฯ ในการจาํหน่ายอาหารสตัวบ์กเตม็ปีเป็นปีแรกในปี 2562 โดยผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดร้บั

ความไวว้างใจจากลูกคา้และไดม้กีารส่งคาํสัง่ซื้อเขา้มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายอาหารกุง้

ลดลงเลก็น้อยร้อยละ 4.3 โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายอาหารกุ้งในต่างประเทศ ตามการ

ลดลงของปรมิาณการขายอาหารกุง้และราคาขายอาหารกุง้เฉลีย่ต่อหน่วยในต่างประเทศ โดยมปีระเทศส่งออกทีส่าํคญั 

ได้แก่ มาเลเซียและศรลีงักา อนัเป็นผลมาจากการแขง็ค่าของอตัราค่าเงนิบาทโดยเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าเงนิของ

ประเทศดงักล่าวขา้งตน้ ซึ่งแขง็ค่าขึน้รอ้ยละ 6.7 8

9 และรอ้ยละ 13.1 ตามลําดบั ส่งผลกระทบในเชงิลบต่อความสามารถ

ทางการแขง่ขนัดา้นราคาของบรษิทัฯ ในการขายสนิคา้ในประเทศดงักล่าว บรษิทัฯ ยงัมกีารลดราคาขายอาหารกุง้เฉลีย่

ต่อหน่วยลงเลก็น้อยจากปีก่อนหน้า เพื่อรกัษาความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นราคาจากการแขง็ค่าของค่าเงนิบาท

ดงักล่าว ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายอาหารกุ้งในประเทศอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบัปีก่อนหน้า อนัเป็นผลมาจากการมี

ปรมิาณการขายทีเ่ตบิโตขึน้เลก็น้อยจากปีก่อนหน้าซึง่ชดเชยกบัการลดลงเลก็น้อยของราคาขายอาหารกุง้เฉลีย่ต่อหน่วย 

ตามการลดลงของราคาขายอาหารกุง้ในอุตสาหกรรมจากการลดลงของราคาวตัถุดบิทีส่าํคญั ไดแ้ก่ วตัถุดบิปลาป่น และ

กากถัว่ เป็นตน้ 

 ในปี 2563 รายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ ลดลงจาก 4,849.2 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 4,183.8 ลา้นบาท ในปี 

2563 คดิเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 13.7 อนัเป็นผลมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ 

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําและอุตสาหกรรมอาหารสตัว์น้ํา

โดยรวม โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ (1) รายได้จากการขายอาหารปลา ซึง่ลดลงจาก 2,117.5 ลา้นบาท ใน

ปี 2562 เป็น 1,648.1 ลา้นบาท ในปี 2563 หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 22.2 โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของ

ราคาขายอาหารปลาเฉลีย่ต่อหน่วยและปรมิาณการขายอาหารปลา ตามการลดลงของปรมิาณการขายอาหารปลากะพง

ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์ทีม่รีาคาขายต่อหน่วยสูงกว่าผลติภณัฑ์อาหารปลาอื่นๆ โดยปรมิาณการขายอาหารปลากะพงลดลง

ร้อยละ 50.2 จากปีก่อนหน้า ตามการลดลงของปรมิาณความต้องการบรโิภคปลากะพงในประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รบั

ผลกระทบมาจากการลดลงของการจดังานเลีย้งฉลอง และการลดลงของจาํนวนนักท่องเทีย่วในประเทศไทย อย่างไรกด็ ี

บรษิัทฯ สามารถเพิม่ปรมิาณการขายอาหารปลาอื่นๆ เพื่อชดเชยการลดลงของปริมาณการขายอาหารปลากะพง

ดงักล่าว ส่งผลใหป้รมิาณการขายอาหารปลาโดยรวมลดลงเพยีงเลก็น้อย จาก 69,092 ตนั ในปี 2562 เป็น 64,556 ตนั 

ในปี 2563 หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 6.6 ในขณะทีร่าคาขายอาหารปลาเฉลีย่ต่อหน่วยลดลงรอ้ยละ 16.7 จากปี

ก่อนหน้า เนื่องจากการลดลงของปรมิาณการขายอาหารปลากะพงซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ที่มรีาคาขายต่อหน่วยสูงกว่า

ผลติภณัฑอ์าหารปลาอื่นๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบกบัการทีบ่รษิทัฯ มกีารลดราคาอาหารปลาเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร

ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการขอความร่วมมอืของหน่วยงานรฐัตัง้แต่ไตร

 
9  คาํนวณจากอตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ในแต่ละปี โดยอา้งองิขอ้มลูจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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มาส 2 ถงึช่วงต้นไตรมาส 3 ของปี 2563 โดยบรษิทัฯ ยงัคงระดบัราคาขายอาหารปลากะพงเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร

จนถงึช่วงไตรมาส 1 ของปี 2564 และ (2) รายได้จากการขายอาหารกุ้ง ซึ่งลดลงจาก 2,430.1 ล้านบาท ในปี 2562 

เป็น 2,100.4 ลา้นบาท ในปี 2563 คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 13.6 โดยเป็นผลมาจากการลดลงของปรมิาณการขาย

อาหารกุ้งและราคาขายอาหารกุ้งเฉลี่ยต่อหน่วย โดยปรมิาณการขายอาหารกุ้งลดลงจาก 82,754 ตนั ในปี 2562 เป็น 

74,729 ตนั ในปี 2563 หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 9.7 จากการลดลงของปรมิาณการขายอาหารกุ้งในประเทศ

และต่างประเทศ ตามปรมิาณการเพาะเลี้ยงกุ้งที่ลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงักล่าวขา้งตน้ และราคาขายอาหารกุง้เฉลีย่ต่อหน่วยลดลงรอ้ยละ 3.9 ตามการลดลง

ของราคาขายอาหารกุง้เฉลีย่ต่อหน่วยในประเทศและต่างประเทศ จากการลดลงของราคาขายเฉลีย่จากการทีบ่รษิทัฯ มี

การลดราคาอาหารกุง้เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการ

ขอความรว่มมอืของหน่วยงานรฐัในชว่งไตรมาส 2 ถงึชว่งตน้ไตรมาส 3 ของปี 2563 ประกอบกบัการลดราคาขายอาหาร

กุง้ในต่างประเทศเพือ่รกัษาความสามารถในการแขง่ขนัทางดา้นราคาจากการแขง็คา่ของคา่เงนิบาทต่อเนื่องจากปี 2562 

อย่างไรกด็ ีการลดลงดงักล่าวถูกชดเชยบางส่วนจากการเพิม่ขึน้อย่างกา้วกระโดดของรายไดจ้ากการขายอาหารสตัวบ์ก

จาก 201.9 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 315.7 ล้านบาท ในปี 2563 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตร้อยละ 56.4 ตามการ

เตบิโตของปรมิาณการขายอาหารสดัวบ์ก จาก 15,600 ตนั เป็น 24,360 ตนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56.2 ในขณะทีร่าคาขาย

อาหารสตัวบ์กเฉลีย่ต่อหน่วยอยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกบัปีก่อนหน้า 

 สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 รายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 1,935.0 ล้าน

บาท สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2563 เป็น 2,337.5 ล้านบาท สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2564 คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.8 ถงึแมว้่าจะยงัไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเนื่องจากปี 2563 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของ (1) รายได้จาก

การขายอาหารกุ้ง ซึ่งเพิม่ขึน้จาก 955.2 ล้านบาท สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 1,143.3 

ลา้นบาท สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.7 โดยหลกัเป็นผลมา

จากการเพิม่ขึ้นของปรมิาณการขายอาหารกุ้งและราคาขายอาหารกุ้งเฉลี่ยต่อหน่วย โดยปรมิาณการขายอาหารกุ้ง

เพิม่ขึน้จาก 33,612 ตนั ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 38,325 ตนั ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

มถุินายน 2564 หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.0 ตามการเพิม่ขึน้ของปรมิาณการขายอาหารกุง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ เนื่องจากบรษิัทฯ ได้มกีารออกแบรนด์สนิค้ากลุ่ม Fighting Brand เพื่อมุ่งเน้นการทําการตลาดกบักลุ่ม

ลูกคา้ทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ และราคาขายอาหารกุง้เฉลีย่ต่อหน่วยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.0 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ

ราคาขายอาหารกุง้เฉลีย่ต่อหน่วยในประเทศ ตามการเพิม่ขึน้ของราคาวตัถุดบิ (2) รายได้จากการขายอาหารปลา ซึง่

เพิม่ขึน้จาก 760.1 ล้านบาท สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 883.6 ล้านบาท สาํหรบังวดหก

เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึ้นร้อยละ 16.2 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึ้นของ

ปรมิาณการขายอาหารปลา จาก 29,095 ตนั ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 36,711 ตนั ในงวดหก

เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึ้นร้อยละ 26.2 โดยปรมิาณการขายอาหารปลาใน

ประเทศ เพิม่ขึน้จาก 29,090 ตนั เป็น 33,726 ตนั หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.9 โดยหลกัเป็นการเพิม่ขึน้

ของปรมิาณการขายอาหารปลาอื่นๆ (นอกเหนือจากปลากะพง) เนื่องจากบรษิทัฯ ไดม้กีารมุ่งเน้นการทาํตลาดปลาอื่นๆ 

เพิม่มากขึ้นในช่วงเวลาที่ปรมิาณความต้องการบรโิภคปลากะพงลดลง โดยปรมิาณการขายอาหารปลาต่างประเทศ 

เพิม่ขึน้จาก 5 ตนั เป็น 2,985 ตนั ซึ่งเกอืบทัง้หมดเป็นผลมาจากปรมิาณการขายอาหารปลาของ AMG-TFM ได้เริม่

ดาํเนินการเชงิพาณิชยใ์นการผลติและจาํหน่ายอาหารปลาในไตรมาส 2 ปี 2564 ในขณะทีร่าคาขายอาหารปลาเฉลีย่ต่อ

หน่วยลดลง ตามการลดลงของสัดส่วนการขายอาหารปลากะพงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายต่อหน่วยสูงกว่า

ผลติภณัฑอ์าหารปลาอื่นๆ โดยปรมิาณการขายอาหารปลากะพงลดลงรอ้ยละ 19.0 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ตาม

การลดลงของปรมิาณความต้องการบรโิภคปลากะพงในประเทศต่อเนื่องจากปี 2563 และ (3) รายได้จากการขาย

อาหารสตัวบ์ก ซึง่เพิม่ขึน้จาก 171.6 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 219.7 ลา้นบาท ใน
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งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 28.1 ตามการเตบิโตของปรมิาณการ

ขายอาหารสดัวบ์กและการเพิม่ขึน้ของราคาขายอาหารสตัวบ์กเฉลีย่ต่อหน่วย โดยปรมิาณการขายอาหารสดัวบ์กเพิม่ขึน้

จาก 13,383 ตนั เป็น 15,735 ตนั หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 17.6 จากการเพิม่ขึน้ของคําสัง่ซื้อจากกลุ่มลูกคา้

เดมิและการจดัหาลูกค้ารายใหม่ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของราคาขายอาหารสตัว์บกเฉลี่ยต่อ

หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยหลักมาจากบริษัทฯ มีสดัส่วนการขายอาหารสุกรซึ่งเป็น

ผลติภณัฑท์ีม่รีาคาขายต่อหน่วยสงูกวา่ผลติภณัฑอ์าหารสตัวบ์กอื่น 

 รายได้อ่ืน 

บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นสาํหรบัปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากบั 82.3 ลา้นบาท 57.6 ลา้นบาท และ 60.7 ลา้นบาท 

ตามลําดบั โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.8 รอ้ยละ 1.2 และรอ้ยละ 1.4 ของรายไดร้วม ตามลําดบั และบรษิทัฯ มรีายได้

อื่นสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 เท่ากบั 29.6 ลา้นบาท และ 32.7 ลา้นบาท ตามลําดบั 

โดยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1.5 และรอ้ยละ 1.4 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั โดยรายไดอ้ื่นของบรษิทัฯ โดยหลกั คอื รายได้

จากการใหบ้รกิารทางเทคนิคและการอนุญาตใหใ้ชช้ื่อทางการคา้จากการทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารเขา้ทําสญัญาความร่วมมอื

ทางเทคนิคและการอนุญาตใหใ้ชช้ื่อทางการคา้กบั AVANTI ซึง่เป็นผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายอาหารกุง้รายใหญ่ของประเทศ

อนิเดยี (สญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคฯ) โดย AVANTI จะมกีารจ่ายค่าสทิธจิากการใชช้ื่อทางการคา้ตามปรมิาณการ

จําหน่ายสนิคา้ภายใตช้ื่อทางการคา้ของบรษิทัฯ ในประเทศอนิเดยี (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.8 

ขอ้มูลสําคญัอืน่) นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมรีายได้จากการขายผลติภณัฑ์พลอยได้ รายได้จากการบรกิารงานขายและ

การตลาดใหแ้ก่ TUH รายไดค้า่ขนสง่ หนี้สญูไดร้บัคนื รายไดบ้ตัรภาษ ีและรายไดด้อกเบีย้ เป็นตน้  

สําหรบัปี 2562 รายได้อื่นของบรษิทัฯ ลดลงจาก 82.3 ล้านบาท ในปี 2561 เป็นเท่ากบั 57.6 ล้านบาท ในปี 

2562 โดยหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางเทคนิคและการอนุญาตใหใ้ชช้ื่อทางการคา้ทีไ่ดร้บัจาก 

AVANTI จาก 54.2 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 39.8 ล้านบาท ในปี 2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากการปรบัลดอตัราการ

จ่ายค่าสทิธต่ิอหน่วยตามเงื่อนไขในสญัญาฉบบัลงวนัที ่25 กนัยายน 2561 (โปรดพจิารณารายละเอยีดของสญัญาควม

ร่วมมอืทางเทคนิคฯ ในส่วนที ่2.2.8 ข้อมูลสําคญัอืน่) ในขณะที่ปริมาณการขายสนิค้าตามสญัญาความร่วมมือทาง 

เทคนิคฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.3 

สาํหรบัปี 2563 รายไดอ้ื่นของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 57.6 ลา้นบาท ในปี 2562 เท่ากบั 60.7 ลา้นบาท ในปี 2563 

โดยหลกัมาจากการรายไดจ้ากการบรกิารงานขายและการตลาดทีไ่ดร้บัจาก TUH จาก 0.9 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 1.9 

ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งเพิม่ขึ้นตามปรมิาณการขายลูกกุ้งให้แก่ TUH ในปี 2563 ซึ่งเพิม่ขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็น

รายการตามปกตขิองบรษิทัฯ ในขณะทีร่ายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางเทคนิคและการอนุญาตใหใ้ชช้ื่อทางการคา้ทีไ่ดร้บั

จาก AVANTI ลดลงจากเดมิเลก็น้อย จาก 39.8 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 37.8 ลา้นบาท ในปี 2563 

 สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 รายไดอ้ื่นของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 29.6 ล้านบาท สําหรบั

งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 32.7 ลา้นบาท สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 คดิ

เป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.5 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางเทคนิคและการอนุญาตให้

ใชช้ื่อทางการคา้ทีไ่ดร้บัจาก AVANTI เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 19.0 ลา้นบาท สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

2563 เป็น 25.6 ลา้นบาท สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 34.6 เป็น

ผลมาจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณการขายสนิคา้ตามสญัญาความรว่มมอืทางเทคนิคฯ   
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 ต้นทุนขายและกาํไรขัน้ต้น  

ต้นทุนขายและ 

กาํไรขัน้ต้น 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 4,410.4 100.0 4,849.2 100.0 4,183.8 100.0 1,935.0 100.0 2,287.8 100.0 

ตน้ทุนขาย (3,797.1)1 (86.1) (3,962.1) (81.7) (3,489.5) (83.4) (1,596.9) (82.5) (2,099.8) (89.8) 

กาํไรขัน้ต้นจาก

การขาย 
613.3 13.9 887.2 18.3 694.3 16.6 338.1 17.5 237.6 10.2 

หมายเหตุ: 1 ปรบัปรุงรายการค่าใชจ่้ายในการคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑ ์และค่าตอบแทนพนักงานและค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑ ์รวมจํานวน 37.4 ลา้นบาท ในปี 2561 จากส่วนหนึ่งของค่าใชจ่้ายในการบรหิาร เขา้เป็นส่วนหนึ่ง

ของตน้ทุนขาย ตามขอ้มลูเปรยีบเทยีบตามงบการเงนิรวมสาํหรบัปี 2562 เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการเดยีวกนักบัตน้ทุนขายสาํหรบัปี 

2562 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 2564 

ต้นทุนขายของบริษัทฯ สําหรบัปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 3,797.1 ล้านบาท 3,962.1 ล้านบาท และ 

3,489.5 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 86.1 รอ้ยละ 81.7 และรอ้ยละ 83.4 ของรายไดจ้ากการขายรวม

ในปี 2561 - 2563 ตามลาํดบั และตน้ทุนขายของบรษิทัฯ สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 

เท่ากบั 1.596.9 ล้านบาท และ 2,099.8 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 82.5 และร้อยละ 89.8 ของ

รายไดจ้ากการขายในงวดดงักล่าว ตามลําดบั ตน้ทุนขายของบรษิทัฯ โดยหลกัไดแ้ก่ วตัถุดบิอาหารสตัว ์(กลุ่มกากถัว่ 

กลุ่มปลาป่นและไก่ป่น และกลุ่มแป้งสาล)ี บรรจุภณัฑ์ เงนิเดอืนและค่าจา้งของพนักงานฝ่ายผลติ และค่าใชจ้่ายโสหุย้ 

(Overhead Expenses) ไดแ้ก่ คา่เสือ่มราคาอาคารโรงงานและเครือ่งจกัรในการผลติ และตน้ทุนขายอื่น ทัง้นี้ ตน้ทุนขาย

หลกัของบรษิทัฯ คอื ต้นทุนวตัถุดบิ ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนเกนิกว่าร้อยละ 80.0 ของต้นทุนขายของบรษิทัฯ ในปี 2561 - 

2563 และในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 

สําหรบัปี 2562 ต้นทุนขายของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 3,797.1 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 3,962.1 ล้านบาท ในปี 

2562 หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 4.3 ในขณะทีป่รมิาณการขายสนิคา้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.8 เมื่อเทยีบกบัปี

ก่อนหน้า อนัเป็นผลมาจากการลดลงอย่างมนีัยสาํคญัของตน้ทุนขายเฉลีย่ต่อหน่วยซึง่ลดลงรอ้ยละ 9.1 โดยหลกัมาจาก

การลดลงของราคาวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติ ซึ่งลดลงรอ้ยละ 11.2 จากปีก่อนหน้า ซึ่งไดแ้ก่ วตัถุดบิปลาป่น กากถัว่ 

และอาหารเสรมิ (Premix) ตามการลดลงของราคาวตัถุดบิในตลาดโลก ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งต้น ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มี

อตัรากาํไรขัน้ตน้ทีเ่ตบิโตขึน้ในปี 2562 จากรอ้ยละ 13.9 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 18.3 ในปี 2562 นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงั

มรีายไดจ้ากการขายเตบิโตขึน้รอ้ยละ 10.0 อนัเป็นผลใหก้ําไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ เตบิโตขึน้จาก 613.3 ล้านบาท ในปี 

2561 เป็น 887.2 ลา้นบาท ในปี 2562 คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 44.7 จากปีกอ่นหน้า 

สําหรบัปี 2563 ต้นทุนขายของบรษิทัฯ ลดลงจาก 3,962.1 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 3,489.5 ล้านบาท ในปี 

2563 คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 11.9 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของตน้ทุนขายเฉลีย่ต่อหน่วยและปรมิาณการขาย 

ซึง่ลดลงรอ้ยละ 9.7 และรอ้ยละ 2.4 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า ตามลาํดบั โดยตน้ทุนขายเฉลีย่ต่อหน่วยลดลงมสีาเหตุหลกั

มาจาก (1) การลดลงของต้นทุนวตัถดิุบ ซึง่ลดลงรอ้ยละ 12.3 ซึง่เป็นผลมาจากการลดลงของราคาวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้น

การผลติ ได้แก่ วตัถุดิบกากถัว่ ปลาป่นและไก่ป่น และแป้งสาลี ตามการลดลงของราคาวตัถุดิบในตลาดโลกอย่าง

ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า และการลดลงของสดัส่วนของการขายผลติภณัฑท์ีม่ตีน้ทุนต่อหน่วยสงู และ (2) การลดลงของ

ต้นทุนในการค้นคว้าและพฒันาผลิตภณัฑ์ จาก 29.3 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 5.4 ล้านบาท ในปี 2563 คดิเป็น

อตัราการลดลงรอ้ยละ 81.5 เป็นผลมาจากบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงซ่อมแซมบ่อเลี้ยงในฟารม์วจิยัและพฒันา

ในจงัหวดัตรงัในช่วงปี 2562 ซึ่งเป็นรายการที่เกิดเพยีงครัง้เดยีว (One-time Transaction) ในขณะที่บรษิัทฯ ไม่ได้มี

คา่ใชจ้่ายดงักล่าวในปี 2563 อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายลดลงรอ้ยละ 13.7 จากปีกอ่นหน้า ซึง่มากกวา่การ



สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์   บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
   

 

 

สว่นที ่2.4.16 หน้า 15 

 

ลดลงของตน้ทุนขายดงักล่าว ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มอีตัรากําไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 18.3 ในปี 

2562 เป็นเท่ากบัร้อยละ 16.6 ในปี 2563 และมกีําไรขัน้ต้นลดลงจาก 887.2 ล้านบาท ในปี 2562 เป็นเท่ากบั 694.3 

ลา้นบาท ในปี 2563 คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 21.7 จากปีกอ่นหน้า 

สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 ต้นทุนขายของบรษิัทฯ เพิม่ขึ้นจาก 1,596.9 ล้านบาท 

สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็นเท่ากบั 2,099.8 ล้านบาท สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

มถุินายน 2564 คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.5 โดยหลกัเป็นไปตาม (1) การเพิม่ขึน้ของปรมิาณการขายสนิคา้ ซึง่

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.3 เมื่อเทยีบงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า และ (2) การเพิม่ขึน้ของตน้ทุนขายเฉลีย่ต่อหน่วย ซึง่เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 8.0 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของราคาวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติ ไดแ้ก่ วตัถุดบิกากถัว่ วตัถุดบิปลา

ป่นและไก่ป่น และวตัถุดบิแป้ง เมื่อเทยีบงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ซึง่เป็นผลใหต้น้ทุนขายต่อหน่วยเพิม่ขึน้ประมาณ

รอ้ยละ 10 อย่างไรกด็ ีการเพิม่ขึน้ดงักล่าวถูกหกัลบส่วนหนึ่งดว้ยความสามารถในการลดค่าใชจ้่ายในการผลติต่อหน่วย

ของบรษิทัฯ ซึง่เป็นผลใหต้น้ทุนขายต่อหน่วยลดลงเลก็น้อยประมาณรอ้ยละ 1 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า  

ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มอีตัรากาํไรขัน้ตน้ ลดลงจากรอ้ยละ 17.5 สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

มถุินายน 2563 เป็นเท่ากบัรอ้ยละ 10.2 สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 และมกีําไรขัน้ตน้ลดลงจาก 

338.1 ล้านบาท สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็นเท่ากบั 237.6 ล้านบาท สําหรบังวดหกเดอืน

สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 29.7 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2534 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ตอบแทนพนกังานขาย 49.2 39.1 72.4 45.9 78.1 50.6 41.6      54.2  46.5      50.6  

คา่ใชจ่้ายในการขนสง่ 47.3 37.6 47.8 30.3 46.1 29.9 20.8      27.1  29.7      32.4  

คา่ใชจ่้ายในการเดนิทาง 

และคา่ทีพ่กั 

8.6 6.8 11.0 7.0 11.0 7.1 5.3       6.9  6.4       6.9  

คา่ใชจ่้ายในการรบัรอง

ลกูคา้ 

8.9 7.1 11.1 7.1 3.7 2.4 2.7       3.5  (0.6)      (0.7) 

คา่ใชจ่้ายในการขายอื่น1 11.8 9.4 15.3 9.7 15.5 10.0 6.4 8.4  9.9      10.8  

รวมค่าใช้จ่ายในการ

ขาย 

125.8 100.0 157.7 100.0 154.4 100.0 76.8 100.0 91.9 100.0 

อตัราส่วนค่าใช้จ่ายใน

การขายต่อรายได้จาก

การขาย 

 

2.9  3.3  3.7 4.0 3.9 

หมายเหตุ: 1 คา่ใชจ่้ายในการขายอื่น ซึง่ไดแ้ก่ คา่รบัรอง คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย และคา่บรกิารฝากสนิคา้ เป็นตน้ 

 บรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการขาย เท่ากบั 125.8 ลา้นบาท 157.7 ลา้นบาท และ 154.4 ลา้นบาท ในปี 2561 2562 

และ 2563 ตามลําดบั ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.9 รอ้ยละ 3.3 และรอ้ยละ 3.7 ของรายไดจ้ากการขายในปี 2561 2562 

และ 2563 ตามลําดบั และบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขาย เท่ากบั 40.7 ล้านบาท และ 42.9 ล้านบาท ในงวดหกเดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.0 และรอ้ยละ 3.9 ของรายไดจ้ากการ

ขายในงวดดงักล่าว ตามลําดบั โดยค่าใช้จ่ายในการขายของบรษิัทฯ ได้แก่ (1) ค่าตอบแทนพนักงานขาย ซึ่งได้แก่ 

เงนิเดอืน เบีย้เลีย้ง และโบนสั เป็นตน้ (2) คา่ใชจ้่ายในการขนสง่สนิคา้ ซึง่รวมถงึคา่ใชจ้่ายในการขนสง่สนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้

ในประเทศในกรณีทีบ่รษิทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ในประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางการขายโดยส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ 

รวมถงึการจดัส่งสนิคา้จนถงึกาบเรอืและ/หรอืท่าเรอืของประเทศลูกคา้ สาํหรบักรณีส่งออก (แลว้แต่กรณี) (3) ค่าใชจ้่าย
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ในการเดนิทาง และค่าที่พกั ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายสําหรบัพนักงานขายในการเดนิทางไปตดิต่อลูกคา้ (4) ค่าใช้จ่ายในการ

รบัรองลกูคา้ ซึง่เป็นคา่ใชจ้่ายสาํหรบัการรบัรองและการใหข้องขวญัใหแ้ก่ลกูคา้ตามเทศกาล และคา่ใชจ้่ายในการจดัทวัร์

พาลูกคา้ไปต่างประเทศ และ (5) ค่าใชจ้่ายในการขายอื่น ซึ่งไดแ้ก่ ค่ารบัรอง ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าเสื่อมราคาและ

คา่ตดัจาํหน่าย และคา่บรกิารฝากสนิคา้ เป็นตน้ 

สาํหรบัปี 2562 คา่ใชจ้่ายในการขาย เพิม่ขึน้จาก 125.8 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็นเท่ากบั 157.7 ลา้นบาท ในปี 

2562 คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.3 และอตัราสว่นคา่ใชจ้่ายในการขายต่อรายไดจ้ากการขายรวมเพิม่ขึน้จากรอ้ย

ละ 2.9 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 3.3 ในปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าตอบแทนพนักงานขาย ซึ่ง

เพิม่ขึน้จาก 49.2 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 72.4 ลา้นบาท ในปี 2562 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของจาํนวนพนักงาน

ขาย และอตัราค่าตอบแทนพนักงานขาย รวมถงึการเพิม่ขึน้ของผูบ้รหิาร เพื่อรองรบัการเขา้ดาํเนินธุรกจิอาหารสตัว์บก

ซึง่บรษิทัฯ เพิง่เริม่มกีารจาํหน่ายอาหารสตัวบ์กเตม็ปีเป็นปีแรกในปี 2562 และการขยายฐานลูกคา้ในอนาคต ในขณะที่

คา่ใชจ้่ายในการขายอื่นๆ เพิม่ขึน้เลก็น้อยสอดคลอ้งกบัการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ ในชว่งปีดงักล่าว 

สาํหรบัปี 2563 คา่ใชจ้่ายในการขายลดลงเลก็น้อยจาก 157.7 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็นเท่ากบั 154.4 ลา้นบาท 

ในปี 2563 คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 2.1 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการรบัรองลูกค้า ซึ่ง

ลดลงจาก 11.1 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 3.7 ล้านบาท ในปี 2563 ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในประเทศไทย ทีม่กีารจํากดัการเดนิทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งถูกชดเชยดว้ยการเพิม่ขึน้ของ

ค่าตอบแทนพนักงานขายจากการเพิม่ขึน้ของผูบ้รหิารและจาํนวนพนักงานขายในระหว่างปี 2563 เพื่อรองรบัการขยาย

ธุรกจิอาหารสตัวบ์กและธุรกจิอื่นในอนาคตของบรษิทัฯ อยา่งไรกด็ ีอตัราสว่นคา่ใชจ้่ายในการขายต่อรายไดจ้ากการขาย

รวมเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 3.3 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 3.7 ในปี 2563 เนื่องจากรายไดจ้ากการขายลดลง (ตามทีก่ล่าวใน

หวัขอ้รายไดจ้ากการขายขา้งตน้) มากกวา่คา่ใชจ้า่ยในการขายทีล่ดลง  

สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 ค่าใชจ้่ายในการขายของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 76.8 ล้าน

บาท สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็นเท่ากบั 91.9 ลา้นบาท สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

มถุินายน 2564 คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.7 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าตอบแทนพนักงานขายและค่า

ขนสง่ซึง่เพิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขาย นอกจากนี้ การเพิม่ขึน้ของคา่ขนสง่ยงัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้

ของค่าใช้จ่ายในการขนส่งสนิค้าไปยงัต่างประเทศ ตามปรมิาณการขายสนิค้าในต่างประเทศและอตัราค่าขนส่งไปยงั

ต่างประเทศดงักล่าว อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการรบัรองลูกคา้เท่ากบั (0.6) ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุด

วนัที ่30 มถุินายน 2564 ลดลงจาก 2.7 ล้านบาท ในงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากบรษิทัฯ ไดม้กีารกลบั

รายการการตัง้สาํรองค่าใชจ้่ายในการรบัรองลูกคา้จากปีก่อนหน้าจากการมคี่าใชจ้่ายในการรบัรองลูกคา้ตํ่ากว่าทีม่กีาร

ตัง้สาํรองค่าใชจ้่ายไว ้เนื่องจากสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มอีตัราส่วน

ค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดจ้ากการขายรวมลดลงเลก็น้อยจากรอ้ยละ 4.0 เป็นรอ้ยละ 3.9 เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้

ของรายไดจ้ากการขาย (ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้รายไดจ้ากการขายขา้งตน้) มากกวา่การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้่ายในการขาย  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ตอบแทนพนกังาน 63.8 50.5 76.5 52.5 75.8 52.2 38.7     57.4  40.4     50.0  

คา่บรกิารในการบรหิาร

จาก TU 
14.1 11.2 16.8 11.5 23.5 16.2 6.9     10.3  7.1      8.7  

คา่เสือ่มราคาทรพัยส์นิ

และคา่ตดัจาํหน่าย 
11.6 9.2 10.2 7.0 12.2 8.4 5.7      8.5  5.5      6.8  

คา่ใชจ่้าย

สาธารณูปโภค 
5.2 4.1 4.8  3.3 4.7 3.2 2.5      3.7  2.0      2.5  

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร

อื่นๆ1 
31.6 25.0 37.4 25.7 29.1 20.0 13.6     20.1  25.9     32.1  

รวมค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร 
126.42,3 100.0 145.7 100.0 145.3 100.0 67.5   100.0  80.8   100.0  

อตัราส่วนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารต่อ

รายได้รวม 

 2.8  3.0  3.4 3.4 3.4 

หมายเหตุ: 1 ค่าใชจ่้ายในการบรหิารอื่น ประกอบดว้ยรายการหลกั ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบีย้ประชุม ค่าทีป่รกึษา ค่าสอบบญัช ีคา่เช่า 

ค่าเบี้ยประกนัภยั ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดฟ้ีองร้อง ค่าวสัดุสิน้เปลอืง และค่าใช้จ่ายในการเตรยีมความ

พรอ้มสาํหรบัการดาํเนินการของ TUKL เป็นตน้ 

 2 ปรบัปรุงรายการกลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 0.9 ลา้นบาท ในปี 2561 จากส่วนหนึ่งของรายการคา่ใชจ่้ายใน

การบรหิาร เป็นรายการกลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้) ของลูกหนี้

การค้า ตามข้อมูลบญัชีของฝ่ายจดัการ (Management Account) เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการเดยีวกนักบัค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

สาํหรบัปี 2562 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 2564 

 3 ปรบัปรุงรายการค่าใชจ่้ายในการคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑ ์และค่าตอบแทนพนักงานและค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑ ์รวมจํานวน 37.4 ลา้นบาท ในปี 2561 จากส่วนหนึ่งของค่าใชจ่้ายในการบรหิาร เขา้เป็นส่วนหนึ่ง

ของต้นทุนขาย ตามขอ้มูลเปรยีบเทยีบตามงบการเงนิรวมสําหรบัปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการเดยีวกนักบัค่าใช้จ่ายในการ

บรหิารสาํหรบัปี 2562 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 2564 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร เท่ากบั 126.4 ล้านบาท 145.7 ล้านบาท และ 145.3 ล้านบาท ในปี 2561 

2562 และ 2563 ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.8 รอ้ยละ 3.0 และรอ้ยละ 3.4 ของรายไดร้วม ตามลําดบั และ

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร เท่ากบั 67.5 ลา้นบาท และ 80.8 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

2563 และ 2564 ตามลาํดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3.4 ของรายไดร้วมในงวดดงักล่าว  

 โดยคา่ใชจ้่ายในการบรหิารทีส่าํคญัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ (1) คา่ตอบแทนพนกังาน ซึง่ไดแ้ก่ เงนิเดอืน และโบนัส  

เป็นต้น (2) ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (3) ค่าบรกิารในการบรหิารจาก TU โดยบรษิัทฯ มกีารทําสญัญาว่าจ้าง TU เพื่อ

ใหบ้รกิารเพือ่สนับสนุนการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่ไดแ้ก่ การบรหิารความเสีย่ง การเงนิและภาษ ีการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรบุคคล และเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) เป็นตน้ (“สญัญาให้บริการสนับสนุนฯ”) (โปรดพจิารณารายละเอยีด

เพิม่เตมิใน ส่วนที ่2.2.8 ขอ้มูลสาํคญัอืน่ และส่วนที ่2.3.14 รายการระหว่างกนั) และ (4) ค่าเสื่อมราคาทรพัยส์นิและค่า

ตดัจําหน่าย ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่น ประกอบดว้ยรายการหลกั ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม 

ค่าทีป่รกึษา ค่าสอบบญัช ีค่าเช่า ค่าเบีย้ประกนัภยั ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินคดฟ้ีองรอ้ง ค่าวสัดุ

สิน้เปลอืง และคา่ใชจ้่ายในการเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการดาํเนินการของ TUKL เป็นตน้  
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ในปี 2562 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 126.4 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 145.7 ลา้นบาท 

ในปี 2562 คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.0 และอตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดร้วมเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 

2.8 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 3.0 ในปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ (1) ค่าใชจ้่ายพนักงาน เพิม่ขึน้จาก 

62.8 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 76.5 ล้านบาท ในปี 2562 อนัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึ้นของค่าใช้จ่ายโบนัสตามการ

เตบิโตของผลประกอบการของบรษิทัฯ และการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนตามการปรบัเงนิเดอืนประจาํปี และ (2) การเพิม่ขึน้

ของค่าใช้จ่ายในการบรหิารอื่น จาก 31.6 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 37.4 ล้านบาท ในปี 2562 โดยหลกัมาจากการ

เพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้่ายทีป่รกึษาต่างๆ เพือ่เตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ คา่ตอบแทน

กรรมการและค่าเบี้ยประชุม ซึ่งได้มกีารจ่ายค่าตอบแทนเต็มปีในปี 2562 เนื่องจากบรษิทัฯ ได้มกีารแต่งตัง้กรรมการ

อสิระและเริม่มกีารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในเดอืนกนัยายน 2561  

สาํหรบัปี 2563 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัฯ ลดลงเลก็น้อยจาก 145.7 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 145.3 

ลา้นบาท ในปี 2563 ในขณะทีอ่ตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารต่อรายไดร้วมเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 3.0 ในปี 2562 เป็นรอ้ย

ละ 3.4 ในปี 2563 ทัง้นี้ การลดลงของค่าใชจ้่ายในการบรหิารมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร

อื่นๆ จาก 37.4 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 29.1 ล้านบาท ในปี 2563 โดยหลกัเป็นไปตามการลดลงของค่าใช้จ่ายที่

ปรกึษาเพือ่เตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคา่บรกิารตรวจสอบภายในจากการใช้

หน่วยงานตรวจสอบภายในจากกลุ่ม TU อย่างไรกด็ ีการลดลงดงักล่าวถูกหกัลบบางส่วนดว้ยการเพิม่ขึน้ของค่าบรกิาร

ในการบรหิารจาก TU จาก 16.8 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 23.5 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็นผลมาจากบรษิทัฯ และ TU ได้

มกีารเพิม่เตมิขอบเขตการใหบ้รกิารของกลุ่ม TU แก่บรษิทัฯ ขึน้จากในปี 2562 เพื่อประโยชน์ทางด้านต้นทุนในการ

บรหิารจดัการของบรษิทัฯ เชน่ การใหบ้รกิารตรวจสอบภายใน ซึง่ในอดตีบรษิทัฯ ไดม้กีารวา่จา้งทีป่รกึษาภายนอก และ

การให้บริการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า TU มีระบบและความพร้อมในการเข้ามาช่วย

บรหิารงานดา้นทรพัยกรมนุษยข์องบรษิทัฯ ใหเ้ป็นมอือาชพีมากขึน้ อย่างไรกด็ ีอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิารต่อ

รายไดร้วมเพิม่ขึน้เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดร้วม (ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้รายไดข้า้งต้น) มากกว่าการลดลงของ

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร  

 สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 67.5 ลา้น

บาท สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็นเท่ากบั 80.8 ลา้นบาท สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

มถุินายน 2564 คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ร้อยละ 19.8 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่น โดย

หลกัมาจากค่าปรบัทีถู่กเรยีกเกบ็เนื่องจากความล่าชา้ในการดําเนินการนําเขา้เครื่องจกัรของ TUKL ซึ่งเป็นผลกระทบ

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครัง้เดียว (One-time 

Expense) จาํนวน 8.0 ลา้นบาท หากพจิารณาอตัราส่วนคา่ใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดร้วมในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 มถุินายน 2564 พบว่า ถงึแมว้่าบรษิทัฯ มคี่าปรบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเขา้เครื่องจกัรของ TUKL ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว (One-time Expense) ดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ยงัสามารถรกัษาอตัราส่วนค่าใชจ้่าย

ในการบรหิารต่อรายไดร้วมใหเ้ท่ากบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า คอื รอ้ยละ 3.4ใน 
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กลบัรายการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้) ของ

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

ในปี 2561 2562 และ 2563 บรษิัทฯ มรีายการกลบัรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ผล

ขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซึ่งเท่ากบั 0.9 ล้านบาท 9

10 4.4 ล้านบาท และ 

(4.9) ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 0.0 รอ้ยละ 0.1 และรอ้ยละ (0.1) ของรายไดร้วม ตามลําดบั และในงวดหก

เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 เท่ากบั (9.1) ลา้นบาท และ (10.2) ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 

(0.5) และรอ้ยละ (0.4) ของรายไดร้วม ตามลําดบั ทัง้นี้ รายการกลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

(ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้) ของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น เป็นผลรวมของค่าใชจ้่ายค่าเผื่อผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าลูกหนี้การคา้ (ค่าเผื่อลูกหนี้สงสยัจะสูญ) และค่าใชจ้่ายจากการตดัหนี้สูญ ซึ่งเกดิจากการตัง้ค่าเผื่อหนี้

สงสยัจะสญูและตดัหนี้สญูตามนโยบายการตัง้คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูของบรษิทัฯ ซึง่มกีารปรบัปรุงนโยบายเป็นประจาํปี  

ในปี 2562 บรษิทัฯ มรีายการกลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ จาํนวน 4.4 ลา้นบาท โดย

หลักเป็นผลมาจากปรบัปรุงอัตราค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบกับ

ประสบการณ์ในอดตี และในปี 2563 บรษิทัฯ มผีลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ จาํนวน 4.9 ลา้นบาท โดยหลกั

เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของมูลค่าลูกหนี้การคา้ทีเ่กนิกําหนดชําระเกนิกว่า 365 วนั ซึ่งเพิม่สูงขึน้ประมาณ 4.2 ล้าน

บาท เนื่องจากลูกคา้ของบรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และใน

งวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มรีายการผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

จํานวน 9.1 ล้านบาท และ 10.2 ล้านบาท ตามลําดบั โดยหลกัเป็นผลมาจากบรษิทัฯ มกีารตัง้สํารองผลขาดทุนด้าน

เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้สาํหรบัลูกหนี้รายใหญ่ 1 ราย (โปรดพจิารณารายละเอยีดการใหร้ะยะเวลาการใหส้นิเชือ่การคา้ 

(Credit Term) ในสว่นที ่2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ หวัขอ้ 2.6 นโยบายกาํหนดราคา) 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2561 ได้มีมติอนุมัติการจําหน่าย 

เงนิลงทุนใน TMAC ซึ่งประกอบธุรกจิถอืหุ้นในบรษิัทย่อยที่ประกอบธุรกจิเพาะพนัธุ์และเพาะเลี้ยงกุ้ง (กลุ่ม TMAC) 

ใหแ้ก่ TU และเมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาซือ้ขายเงนิลงทุนฯ โดยมมีลูค่าซื้อขาย เท่ากบั 31.6 

ลา้นบาท ซึง่กาํหนดโดยอา้งองิจากการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมของ TMAC โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 2 ราย ทัง้นี้ ณ 

วนัทีเ่ขา้ทาํสญัญาซื้อขายเงนิลงทุนฯ ดงักล่าว มลูคา่ตามบญัชขีอง TMAC ในงบการเงนิของบรษิทัฯ เท่ากบั 148.5 ลา้น

บาท ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มผีลขาดทุนจากการจําหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC จํานวน 116.9 ลา้นบาท ซึ่งเป็นรายการทีเ่กดิ

เพยีงครัง้เดยีว (One-time Transaction) โดยบรษิทัฯ ไดร้บัรูผ้ลขาดทุนดงักล่าวทัง้จํานวนในงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุด

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เติมใน ส่วนที ่2.2.8 ขอ้มูลสําคญัอืน่) ส่งผลให้การจดัทํางบ

การเงนิรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นตน้ไป บรษิทัฯ จะไมม่กีารบนัทกึรายการเงนิลงทุนในการร่วมคา้

ของ TMAC อกีต่อไป 

กาํไร (ขาดทุน) อ่ืนๆ  

ในปี 2561 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มกีําไร (ขาดทุน) อื่นๆ สุทธ ิเท่ากบั (5.8) ลา้นบาท 269.0 ลา้นบาท และ 

(2.5) ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ (0.1) รอ้ยละ 5.5 และรอ้ยละ (0.1) ของรายไดร้วม ตามลาํดบั  

 
10  ปรบัปรุงผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 0.9 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็นรายการกลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะ

เกดิขึน้ (ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้) ตามขอ้มลูบญัชขีองฝ่ายจดัการ (Management Account) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการ

เดยีวกนักบัรายการกลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้) สาํหรบัปี 2562 – 

2563 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 
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สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มกีําไร (ขาดทุน) อื่นๆ สุทธ ิเท่ากบั 

(1.6) ล้านบาท และ 1.4 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ (0.1) และรอ้ยละ 0.1 ของรายไดร้วม ตามลําดบั ซึ่งโดย

หลกัคอื กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชส่นิทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) 

ในปี 2562 บรษิทัฯ มกีําไรอื่นๆ สุทธ ิ269.0 ลา้นบาท ในขณะทีปี่ 2561 บรษิทัฯ มขีาดทุนอื่นๆ สุทธ ิเท่ากบั 

5.8 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการจาํหน่ายทีด่นิทีไ่มใ่ชส่นิทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) ตาม

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 ซึง่ไดม้มีตอินุมตักิารจาํหน่ายทีด่นิทีไ่มใ่ช่

สนิทรพัยห์ลกัในการดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) ในจงัหวดัพงังาขนาด 96 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ใหแ้ก่ 

TU ในมลูคา่ 440.0 ลา้นบาท ซึง่กาํหนดโดยอา้งองิจากราคาประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมของผูป้ระเมนิอสิระ ทัง้นี้ ณ วนัทีเ่ขา้

ทาํสญัญาซื้อขายเงนิลงทุนฯ ดงักล่าว มลูค่าตามบญัชขีองทีด่นิในงบการเงนิของบรษิทัฯ เท่ากบั 152.2 ลา้นบาท ส่งผล

ให้บรษิัทฯ มกีําไรจากการจําหน่ายที่ดนิที่ไม่ใช่สนิทรพัย์หลกัในการดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) (ก่อน

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได)้ สุทธดิว้ยค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนขายทีด่นิ10

11 เท่ากบั 271.0 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัรูผ้ลกําไร

จากการขายที่ดินดงักล่าวในงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ สําหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ทัง้นี้ รายการ

ดงักล่าวเป็นไปเพือ่การปรบัโครงสรา้งของบรษิทัฯ และถอืเป็นรายการทีเ่กดิเพยีงครัง้เดยีว (One-time Transaction)  

ในปี 2563 บรษิทัฯ มขีาดทุนอืน่ๆ สทุธ ิ2.5 ลา้นบาท ในขณะทีบ่รษิทัฯ มกีาํไรอื่นๆ สทุธ ิ269.0 ลา้นบาท ในปี 

2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากขาดทุนจากการขายเครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงานทีม่อีายุการใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน 

ซึง่เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ตามปกตขิองบรษิทัฯ จาํนวน 2.4 ลา้นบาท  

 สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มกีําไรอื่นๆ สุทธ ิเท่ากบั 1.4 ลา้นบาท ในขณะที่

บรษิทัฯ มขีาดทุนอื่นๆ สทุธเิท่ากบั 1.6 ลา้นบาท สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 โดยหลกัเป็นผลมา

จากกําไรจากการขายเครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงานทีม่อีายุการใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน ในขณะทีบ่รษิทัฯ มขีาดทุน

จากการขายเครือ่งจกัรและอุปกรณ์โรงงาน เท่ากบั 1.6 ลา้นบาท ในงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 

ต้นทุนทางการเงิน 

ในปี 2561 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิเท่ากบั 9.4 ลา้นบาท 6.4 ลา้นบาท และ 5.4 ลา้นบาท 

ตามลําดบั คดิเป็นร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.1 และร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม ตามลําดบั ในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิ เท่ากบั 3.0 ลา้นบาท และ 4.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ย

ละ 0.2 และร้อยละ 0.2 ของรายได้รวม ตามลําดบั โดยต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2561 – 2563 มแีนวโน้ม

ลดลง เป็นผลมาจากการทีบ่รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานทีเ่ตบิโตขึน้ และมเีงนิสดเพยีงพอสาํหรบัจ่ายชาํระ

คนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ในขณะทีก่ารเพิม่ขึน้ของตน้ทุนทางการเงนิสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

มถุินายน 2564 เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของมูลค่าเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของ TUKL จาํนวน 99.5 ลา้น

บาท เพือ่ใชเ้ป็นเงนิลงทุนในอาคารและเครือ่งจกัร รวมถงึเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการดาํเนินธุรกจิในอนิโดนีเซยี 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  

ในปี 2561 บรษิทัฯ มรีายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้เท่ากบั 88.5 ลา้นบาท (69.3) ลา้นบาท และ (39.1) ลา้น

บาท ในปี 2561 2562 และ 2563 ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นอตัรารายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิไดต้่อกําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษี

เงนิได ้เท่ากบัรอ้ยละ 27.8 รอ้ยละ (7.6) รอ้ยละ (8.7) ของกําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดข้องปีดงักล่าว ตามลําดบั และ

บรษิทัฯ มรีายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงนิได ้เท่ากบั (12.4) ล้านบาท และ 14.5 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

 
11  คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนขายทีด่นิจาํนวน 17.8 ลา้นบาท 
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มถุินายน 2563 และ 2564 ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรารายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิไดต่้อกําไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้

เท่ากบัรอ้ยละ (0.6) รอ้ยละ 0.6 ของกาํไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดข้องงวดดงักล่าว ตามลาํดบั 

บรษิทัฯ มอีตัราภาษเีงนิไดต่้อกําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดอ้ยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า เนื่องจากรายไดส้่วนใหญ่

ของบรษิทัฯ เป็นรายไดท้ีไ่ดร้บัสทิธพิเิศษจากการสนับสนุนการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นรายไดท้ีไ่ม่ตอ้งนําไปคํานวณภาษี

เงนิไดท้ัง้นี้ การเปลีย่นแปลงของคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดโ้ดยหลกัเป็นไปตามการเปลีย่นแปลงของรายไดอ้ื่นของบรษิทัฯ ซึง่

เป็นรายไดท้ีไ่มไ่ดร้บัสทิธพิเิศษจากการสนบัสนุนการลงทุน (BOI) ในแต่ละชว่งเวลา  

ทัง้นี้ ในปี 2561 บรษิทัฯ มรีายไดภ้าษีเงนิได ้เท่ากบั 88.5 ล้านบาท โดยหลกัเป็นผลมาจากบรษิทัฯ ใชส้ทิธิ

เครดติภาษจีากผลขาดทุนในการจาํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC จาํนวน 108.9 ลา้นบาท ซึง่เป็นเครดติภาษจีากผลขาดทุน

จากการลงทุนใน TMAC ของบรษิทัฯ โดยคาํนวณจากผลต่างของมลูค่าเงนิลงทุนของบรษิทัฯ (ราคาทุน) ใน TMAC กบั

มลูค่าซื้อขาย TMAC ซึง่มผีลต่างเท่ากบั 544.7 ลา้นบาท คณูดว้ยอตัราภาษขีองบรษิทัฯ ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 20 อย่างไรก็

ด ีหากพจิารณาค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดโ้ดยไม่รวมสทิธเิครดติภาษีดงักล่าว บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้จํานวน 20.5 

ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.4 ของกําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดข้องปีดงักล่าว โดยอตัราค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้ต่อ

กําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดข้องบรษิทัฯ มแีนวโน้มสงูขึน้ในปี 2561 – 2563 โดยหลกัเป็นผลมาจากการทีบ่รษิทัฯ มี

รายไดท้ีไ่ม่ไดร้บัสทิธพิเิศษจากการสนับสนุนการลงทุน (BOI) ในสดัส่วนเพิม่ขึน้เนื่องจากสทิธพิเิศษจากการสนับสนุน

การลงทุน (BOI) บางส่วนไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษเีตม็จาํนวนแลว้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดของ BOI เพิม่เตมิได้

ในสว่นที ่2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ) 

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มรีายไดภ้าษเีงนิได ้จาํนวน 14.5 ลา้นบาท ซึง่โดย

หลกัเป็นผลมาจากเครดติภาษจีากการไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดจ้าก BOI เพิม่เตมิ จํานวน 17.1 ลา้นบาท ในขณะที่

รายไดจ้ากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ เป็นรายไดท้ีไ่ดร้บัสทิธพิเิศษจากการสนบัสนุนการลงทุน (BOI) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน และอตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  

ในปี 2561 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มกีําไรจากการดําเนินงาน เท่ากบั 327.4 ลา้นบาท 915.5 ลา้นบาท และ 

454.9 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากําไรจากการดําเนินงาน เท่ากบัร้อยละ 7.3 ร้อยละ 18.7 และร้อยละ 10.7 

ตามลาํดบั และในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มกีาํไรจากการดาํเนินงาน 217.5 ลา้น

บาท และ 90.2 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากําไรจากการดําเนินงาน เท่ากบัร้อยละ 11.1 และร้อยละ 3.8 ของ

รายไดร้วม ตามลาํดบั 

ในปี 2562 บรษิทัฯ มกีําไรจากการดาํเนินงานและอตัรากําไรจากการดําเนินงานเพิม่ขึน้จากในปี 2561 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจาก (1) การเพิม่ขึน้ของกําไรขัน้ตน้ จํานวน 273.9 ลา้นบาท ตามการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายและ

การเพิม่ขึน้ของอตัรากําไรขัน้ตน้ ตามการลดลงของตน้ทุนวตัถุดบิ (2) กําไรจากการจาํหน่ายทีด่นิทีไ่ม่ใช่สนิทรพัย์หลกั

ในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) (ก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได)้ สทุธดิว้ยคา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนขายทีด่นิ

11

12 เท่ากบั 271.0 ล้านบาท และ (3) ในปี 2561 บรษิทัฯ มขีาดทุนจากจําหน่ายเงนิลงทุนในการร่วมคา้ จํานวน 116.9 

ล้านบาท อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้รวม 51.2 ล้านบาท ตามการ

เพิม่ขึ้นของค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขายและค่าตอบแทนผู้บรหิารตามผลประกอบการของบรษิัทฯ ด้วยปัจจยั

ดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีําไรจากการดาํเนินงานเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญั จาํนวน 588.1 ลา้นบาท จาก 327.4 

ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 915.5 ลา้นบาท ในปี 2562 และอตัรากําไรจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 

7.3 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 18.7 ในปี 2562  

 
12 คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนขายทีด่นิจาํนวน 17.8 ลา้นบาท 
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ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีําไรจากการดําเนินงานและอตัรากําไรจากการดําเนินงานลดลงจากในปี 2562 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจาก (1) บรษิัทฯ ไม่มกีําไรจากการจําหน่ายที่ดินที่ไม่ใช่สนิทรพัย์หลกัในการดําเนินงาน (Non-core 

Operating Asset) (ก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได)้ สุทธดิว้ยค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนขายทีด่นิ เท่ากบั 271.0 ลา้นบาท ซึ่ง

เป็นรายการทีเ่กดิเพยีงครัง้เดยีว (One-time Transaction) ในปี 2561 และ (2) การลดลงของกําไรขัน้ตน้ จาํนวน 189.8 

ล้านบาท ตามการลดลงของรายไดจ้ากการขายและอตัรากําไรขัน้ต้น จากการลดลงของราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยและ

ปรมิาณการขายอาหารสตัวน้ํ์าโดยเฉพาะผลติภณัฑท์ีม่รีาคาจาํหน่ายต่อหน่วยสงู ซึง่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ประกอบกบัการลดราคาอาหารสตัวต์ามการ

ขอความร่วมมอืของหน่วยงานรฐัในช่วงปี 2563 ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีําไรจากการดําเนินงาน

ลดลงจาก 915.5 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 454.9 ล้านบาท ในปี 2563 และอตัรากําไรจากการดําเนินงานของบรษิทัฯ 

ลดลงจากรอ้ยละ 18.7 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 10.7 ในปี 2563  

ในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มกีําไรจากการดําเนินงานลดลงจากในงวดหกเดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของกําไรขัน้ตน้จํานวน 100.4 ลา้นบาท ตามการลดลง

ของอตัรากําไรขัน้ตน้ จากการเพิม่ขึน้ของราคาวตัถุดบิหลกัดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการ

ขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ซึ่งค่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้โดยหลกัเป็นไปตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขาย

และค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้จากค่าปรบัทีถู่กเรยีกเกบ็เนื่องจากความล่าชา้ในการดาํเนินการนําเขา้เครื่องจกัรของ 

TUKL ซึง่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึง่เป็นคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้

เดยีว (One-time Expense)   ด้วยปัจจยัดงักล่าวขา้งต้นส่งผลให้บรษิทัฯ มกีําไรจากการดําเนินงานลดลงจาก 217.5 

ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 90.2 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

2564 คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 58.5 และอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานลดลงจากรอ้ยละ 11.1 ในงวดหกเดอืนสิน้สุด

วนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็นรอ้ยละ 3.8 ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 

ผลขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานสทุธิจากภาษีเงินได้ 

ในปี 2562 บรษิทัฯ มผีลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานสุทธจิาก

ภาษเีงนิได ้ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานในการประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่บรษิทัฯ ต้องจ่ายให้แก่พนักงานในช่วงเวลาเกษียณอายุ โดยมปัีจจยัที่ใชเ้ป็นสมมตฐิานที่สําคญั 

เช่น เงนิเดอืนพนักงาน จํานวนพนักงาน อตัราดอกเบี้ยคดิลด (Discount Rate) และอตัราการลาออก เป็นต้น จํานวน 

11.1 ล้านบาท เป็นผลมาจากบรษิทัฯ มกีารเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยคดิลด (Discount Rate) ของบรษิทัฯ ตามการ

ลดลงของอตัราดอกเบีย้ ในประเทศไทย ในชว่งปีดงักล่าว  

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 

ในปี 2561 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มกีําไร (ขาดทุน) อตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ จํานวน 

(4.0) ลา้นบาท (15.5) ลา้นบาท และ (10.7) ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 

2564 บรษิทัฯ มกีาํไร (ขาดทุน) อตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ จาํนวน (3.1) ลา้นบาท และ13.8 ลา้นบาท 

ตามลําดบั โดยผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงนิเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแปลงค่าผลการ

ดําเนินงานและฐานะเงนิ ของบรษิทัย่อยในต่างประเทศของบรษิทัฯ ซึ่งมกีารจดัทํางบการเงนิในสกุลเงนิต่างประเทศให้

เป็นสกุลเงนิบาท โดยผลกําไร/ขาดทุนจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนของบรษิทัย่อยใน

ต่างประเทศดงักล่าวเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบาท โดยหากอตัราแลกเปลีย่นของบรษิทัย่อยในต่างประเทศดงักล่าวอ่อนค่า

ลงเมือ่เทยีบกบัสกุลเงนิบาท บรษิทัฯ จะบนัทกึผลต่างเป็นขาดทุนอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ ในขณะที่

หากอตัราแลกเปลี่ยนของบรษิัทย่อยในต่างประเทศดงักล่าวแขง็ค่าขึ้นเมื่อเทียบกบัสกุลเงนิบาท บรษิัทฯ จะบนัทกึ

ผลต่างเป็นกาํไรอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 
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กาํไรสทุธิ กาํไรเบด็เสรจ็รวม อตัรากาํไรสุทธิ และอตัรากาํไรเบด็เสรจ็รวม  

รายการ หน่วย 

สาํหรบัปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

กําไรสทุธ ิ ลา้นบาท 406.6 839.8 410.4 202.0 100.4 

กําไรเบด็เสรจ็รวม ลา้นบาท 402.5 835.4 399.7 199.0 114.2 

อตัรากําไรสทุธ ิ รอ้ยละ 9.0 17.1 9.7 10.3 4.2 

อตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม รอ้ยละ 9.0 17.0  9.4 10.1 4.8 

ในปี 2561 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธ ิเท่ากบั 406.6 ลา้นบาท 839.8 ลา้นบาท และ 410.4 ลา้นบาท 

ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากําไรสุทธ ิเท่ากบัรอ้ยละ 9.0 รอ้ยละ 17.1 และรอ้ยละ 9.7 ตามลําดบั และมกีําไรเบด็เสรจ็รวม 

เท่ากบั 402.5 ลา้นบาท 835.4 ลา้นบาท และ 399.7 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม เท่ากบัรอ้ยละ 

9.0 รอ้ยละ 17.0 และรอ้ยละ 9.4 ตามลําดบั และในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มี

กําไรสุทธ ิเท่ากบั 202.0 ลา้นบาท และ 100.4 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากําไรสุทธ ิเท่ากบัรอ้ยละ 10.3 และรอ้ย

ละ 4.2 ตามลําดบั และมกีําไรเบด็เสร็จรวม เท่ากบั 199.0 บาท และ 114.2 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากําไร

เบด็เสรจ็รวม เท่ากบัรอ้ยละ 10.1 และรอ้ยละ 4.8 ตามลาํดบั 

สาํหรบัปี 2562 บรษิทัฯ มกีําไรสุทธ ิกําไรเบด็เสรจ็รวม อตัรากําไรสุทธ ิและอตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม เพิม่ขึน้

จากปีก่อนหน้า โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของกําไรจากการดําเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ 588.1 ล้านบาท อย่างไรกด็ ี

การเพิม่ขึน้ดงักล่าวถูกหกัลบบางส่วนดว้ย (1) การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้จาํนวน 157.7 ลา้นบาท จากการที่

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดจ้ํานวน 69.3 ล้านบาท ในปี 2562 ในขณะทีบ่รษิทัฯ มรีายไดภ้าษีเงนิได ้จํานวน 88.5 

ลา้นบาท ในปี 2561 ซึง่เป็นผลมาจากการมเีครดติภาษจีากผลขาดทุนในการจาํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC ในปีดงักล่าว 

และ (2) ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสทุธเิพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าเลก็น้อยจาํนวน 0.3 ลา้นบาท ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้สง่ผลให้

บรษิทัฯ มกีําไรสุทธแิละกําไรเบด็เสรจ็รวมเพิม่ขึน้จาก 406.6 ลา้นบาท และ 402.5 ลา้นบาท ในปี 2561 ตามลําดบั เป็น 

839.8 ล้านบาท และ 835.4 ล้านบาท ในปี 2562 ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึ้นร้อยละ 106.6 และร้อยละ 

107.5 ตามลาํดบั 

สาํหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธ ิกาํไรเบด็เสรจ็รวม อตัรากาํไรสุทธ ิและอตัรากาํไรเบด็เสรจ็รวม ลดลงจาก

ปีก่อนหน้า โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของกําไรจากการดําเนินงาน ซึ่งลดลง 460.6 ล้านบาท ดงักล่าวขา้งต้น 

อย่างไรกด็ ีการลดลงดงักล่าวถูกชดเชยบางส่วนดว้ยการลดลงของค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ซึ่งลดลง 30.2 ล้านบาท โดย

หลกัเป็นไปตามการลดลงของกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้นอกจากนี้ การลดลงของกําไรเบด็เสรจ็

รวมและอตัรากําไรเบด็เสรจ็รวมยงัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสุทธจิากปีก่อนหน้า จํานวน 6.4 

ลา้นบาท ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีําไรสุทธแิละกําไรเบด็เสรจ็รวมลดลงจาก 839.8 ลา้นบาท และ 

835.4 ลา้นบาท ในปี 2562 ตามลาํดบั เป็น 410.4 ลา้นบาท แล 399.7 ลา้นบาท ในปี 2563 ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นอตัรา

การลดลงรอ้ยละ 51.1 และรอ้ยละ 52.2 ตามลาํดบั 

สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มกีําไรสุทธ ิกําไรเบด็เสรจ็รวม อตัรากําไรสุทธ ิ

และอตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของกําไรจากการ

ดาํเนินงาน ซึง่ลดลง 127.2 ลา้นบาท ดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรกด็ ีการลดลงดงักล่าวถูกชดเชยบางส่วนดว้ยรายไดภ้าษี

เงนิได ้จํานวน 14.5 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 ในขณะทีบ่รษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้

จาํนวน 12.4 ลา้นบาท ในงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า และบรษิทัฯ ยงัมกีาํไรเบด็เสรจ็อื่น คอื กาํไรอตัราแลกเปลีย่นจาก

การแปลงค่างบการเงนิ จํานวน 13.8 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 ในขณะที่บรษิัทฯ มี

ขาดทุนอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ จํานวน 3.1 ล้านบาท ในงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ดว้ยปัจจยั
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ดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีําไรสุทธแิละกําไรเบด็เสรจ็รวมลดลงจาก 202.0 ลา้นบาท และ 199.0 ลา้นบาท ใน

งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็น 100.4 ลา้นบาท และ 114.2 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

มถุินายน 2564 ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 50.3 และรอ้ยละ 42.6 ตามลาํดบั 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยไม่รวมผลกระทบจากกาํไรและขาดทุนท่ีไม่ใช่การดาํเนินงานปกติ 

ใ น ช่ ว ง ปี  2 5 6 1  –  2 5 6 3  แ ล ะ ง ว ด ห ก เ ดื อ น สิ้ น สุ ด วัน ที่  3 0  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 3  แ ล ะ  2 5 6 4  

บรษิทัฯ มกีาํไรและขาดทุนทีไ่มใ่ชก่ารดาํเนนิงานปกต ิคอื  

(1)  ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (TMAC) จาํนวน 116.9 ลา้นบาท ในปี 2561  

(2)  เครดติภาษจีากผลขาดทุนในการจาํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC จาํนวน 108.9 ลา้นบาท ในปี 2561  

(3) เครดติภาษจีากการไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดจ้าก BOI เพิม่เตมิ จาํนวน 17.1 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืน

 สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 

(4)  กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิจํานวน 5.8 ล้านบาท 0.7 ล้านบาท และ 7.0 ลา้นบาท ในปี 

2561 2562 และ 2563 ตามลําดบั และจํานวน 4.8 ล้านบาท และ 1.5 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิ้นสุด

วนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 ตามลาํดบั 

(5)  กําไร (ขาดทุน) อื่นๆ ซึ่งโดยหลกัคอื กําไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายทีด่นิทีไ่ม่ใช่สนิทรพัย์หลกัในการ

ดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) (ก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได)้ เท่ากบั (5.8) ลา้นบาท 269.0 ลา้น

บาท12

13 และ (2.5) ลา้นบาท ในปี 2561 2562 และ 2563 ตามลําดบั และจาํนวน (1.6) ลา้นบาท และ 1.4 

ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 ตามลาํดบั 

(6)  กําไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานสุทธจิากภาษีเงนิได้ จํานวน 

11.1 ลา้นบาท ในปี 2562  

(7)  กําไร (ขาดทุน) จากผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ จํานวน (4.0) ล้านบาท 

(15.5) ลา้นบาท และ (10.7) ลา้นบาท ในปี 2561 2562 และ 2563 ตามลาํดบั และจาํนวน (3.1) ลา้นบาท 

และ 13.8 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 ตามลาํดบั  

ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบผลประกอบการจากการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ 

การวเิคราะห์ผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ จะเป็นการวเิคราะหผ์ลการดําเนินงานของบรษิทัฯ โดยไม่รวม

ผลกระทบจากกาํไรและขาดทุนทีไ่มใ่ชก่ารดาํเนินงานปกตดิงักล่าวขา้งตน้  

รายการ หน่วย 

สาํหรบัปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

ผลการดาํเนินงานตามงบการเงิน       

กําไรจากการดาํเนินงาน  ลา้นบาท 327.4 915.5 454.9 217.5 90.2 

กําไรสทุธ ิ ลา้นบาท 406.6 839.8 410.4 202.0 100.4 

กําไรเบด็เสรจ็รวม  ลา้นบาท 402.5 835.4 399.7 199.0 114.2 

 
13  กําไรจากการจาํหน่ายทีด่นิทีไ่ม่ใช่สนิทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) เท่ากบั 269.0 ลา้นบาท ทัง้น้ี มลูคา่ที่

ใชใ้นการปรบัปรุงก่อนค่าใชจ่้ายภาษ ีและหลงัคา่ใชจ่้ายภาษ ีเท่ากบั 269.0 ลา้นบาท และ 215.2 ลา้นบาท ตามลําดบั ทัง้น้ี ผลกระทบ

ของรายการดงักล่าวต่อกําไรจากการดําเนินงาน คํานวณโดยใช้มูลค่าก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ ในขณะที่ผลกระทบของรายการ

ดงักล่าวต่อกําไรสทุธแิละกําไรเบด็เสรจ็รวม คาํนวณโดยใชม้ลูคา่หลงัคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได ้
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รายการ หน่วย 

สาํหรบัปีบญัชี 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน  รอ้ยละ 7.3 18.7 10.7 11.1 3.8 

อตัรากําไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) รอ้ยละ 9.0 17.1 9.7 10.3 4.2 

อตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม (รอ้ยละ) รอ้ยละ 9.0 17.0 9.4 10.1 4.8 

กาํไรและขาดทุนท่ีไม่ใช่การ

ดาํเนินงานปกติ 

 
   

  

บวกกลบั: ขาดทุนจากการจาํหน่าย

เงนิลงทุนในการรว่มคา้  

ลา้นบาท 116.9 - - - - 

หกั: เครดติภาษจีากผลขาดทุนในการ

จาํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC 

(ปรบัปรุงกําไรสทุธแิละกําไรเบด็เสรจ็

รวมเท่านัน้) 

ลา้นบาท (108.9)1 - - - - 

หกั: เครดติภาษจีากการไดร้บัสทิธิ

ยกเวน้ภาษเีงนิไดจ้าก BOI เพิม่เตมิ 

ลา้นบาท - - - - (17.1) 

บวกกลบั (หกั): ขาดทุน (กําไร) จาก

อตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ

ลา้นบาท (5.8) (0.7) (7.0) (4.8) (1.5) 

บวกกลบั (หกั): ขาดทุน (กําไร) อื่นๆ 

ซึง่โดยหลกัคอื กําไร (ขาดทุน) จาก

การจาํหน่ายทีด่นิทีไ่มใ่ช่สนิทรพัยห์ลกั

ในการดาํเนินงาน (Non-core 

Operating Asset) (ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษี

เงนิได)้ 

ลา้นบาท 5.8 (269.0)2,3 2.5 1.6 (1.4) 

หกั: กําไรจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสทุธจิาก

ภาษเีงนิได ้(ปรบัปรุงกําไรเบด็เสรจ็

รวม เท่านัน้) 

ลา้นบาท - (11.1) - - - 

บวกกลบั (หกั): ขาดทุน (กําไร) จาก

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการ

แปลงคา่งบการเงนิ (ปรบัปรุงกําไร

เบด็เสรจ็รวม เท่านัน้) 

ลา้นบาท 4.0 15.5 10.7 3.1 (13.8) 

รวมผลกระทบต่อกาํไรจากการ

ดาํเนินงาน 

ล้านบาท 116.9 (269.7) (4.5) (3.2) (2.9) 

รวมผลกระทบต่อกาํไรสทุธิ ล้านบาท 6.7 (215.9) (5.0) (3.2) (20.0) 

รวมผลกระทบต่อกาํไรเบด็เสรจ็

รวม 

ล้านบาท 10.8 (211.5) 5.7 (0.1) (33.8) 

ผลการดาํเนินงาน โดยไม่รวม

ผลกระทบจากกาํไรและขาดทุนท่ี

ไม่ใช่การดาํเนินงานปกติ 

 

   

  

กําไรจากการดาํเนินงาน  ลา้นบาท 444.3 645.8 450.4 214.3 87.4 

กําไรสทุธ ิ ลา้นบาท 413.3 623.9 405.4 198.9 80.4 

กําไรเบด็เสรจ็รวม  ลา้นบาท 413.3 623.9 405.4 198.9 80.4 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน  รอ้ยละ 9.9 13.2 10.6 10.9 3.7 

อตัรากําไรสทุธ ิ รอ้ยละ 9.2 12.7 9.6 10.1 3.4 

อตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม รอ้ยละ 9.2 12.7 9.6 10.1 3.4 
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หมายเหตุ:  ในการคาํนวณผลกระทบต่อกําไรสุทธแิละผลกระทบต่อกําไรเบด็เสรจ็รวม บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาผลกระทบทางภาษขีองรายการ

ปรบัปรุงขา้งตน้ ทัง้น้ี พบว่า รายการกําไรจากการจําหน่ายทีด่นิทีไ่ม่ใช่สนิทรพัยห์ลกัในการดําเนินงาน (Non-core Operating 

Asset) เป็นรายการที่มผีลกระทบทางภาษีอย่างมสีาระสําคญั ในขณะที่รายการปรบัปรุงอื่นโดยส่วนใหญ่เป็นรายการทีไ่ด้รบั

สทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงนิได้นิติบุคคลตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) บรษิทัฯ จงึได้ปรบัปรุงผลกระทบทางภาษีสําหรบั

รายการกําไรจากการจาํหน่ายทีด่นิทีไ่มใ่ช่สนิทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) เพยีงรายการเดยีว  
 1 เครดติภาษจีากผลขาดทุนในการจําหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC คํานวณจากผลต่างของมูลค่าเงนิลงทุนใน TMAC ของบรษิทัฯ 

ตามราคาทุนกบัมูลค่าซื้อขาย TMAC คูณด้วยอตัราภาษีของบรษิัทฯ ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 20 (มูลค่าเงนิลงทุนใน TMAC ของ

บรษิทัฯ ตามราคาทุน เท่ากบั 576.3 ลา้นบาท และมลูคา่ซือ้ขาย TMAC เท่ากบั 31.6 ลา้นบาท)  

 2 กําไรจากการจําหน่ายทีด่นิทีไ่ม่ใช่สนิทรพัยห์ลกัในการดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) เท่ากบั 269.0 ลา้นบาท ทัง้น้ี 

มูลค่าทีใ่ชใ้นการปรบัปรุงก่อนค่าใชจ่้ายภาษ ีและหลงัค่าใชจ่้ายภาษ ีเท่ากบั 269.0 ลา้นบาท และ 215.2 ลา้นบาท ตามลําดบั 

ทัง้น้ี ผลกระทบของรายการดงักล่าวต่อกําไรจากการดําเนินงาน คํานวณโดยใช้มูลค่าก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ ในขณะที่

ผลกระทบของรายการดงักล่าวต่อกําไรสทุธแิละกําไรเบด็เสรจ็รวม คาํนวณโดยใชม้ลูคา่หลงัคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได ้

 3 รายการหลกั คือ กําไรจากการจําหน่ายที่ดินที่ไม่ใช่สินทรพัย์หลกัในการดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) (ก่อน

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได)้ จํานวน 287.8 ลา้นบาท สทุธดิว้ยค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนขายทีด่นิจํานวน 17.8 ลา้นบาท สุทธเิท่ากบั 

271.0 ลา้นบาท  

หากพจิารณาผลการดําเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ (โดยไม่รวมผลกระทบจากกําไรและขาดทุนทีไ่ม่ใช่

การดําเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ) พบว่า บรษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวมจากการดําเนินงานปกต ิในปี 2561 – 

2563 เท่ากบั 413.3 ล้านบาท 623.9 ล้านบาท และ 405.4 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรเบด็เสรจ็รวมจาก

การดําเนินงานปกต ิเท่ากบัร้อยละ 9.2 ร้อยละ 12.7 และร้อยละ 9.6 ในปี 2561 2562 และ 2563 ตามลําดบั 

และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวมจากการดําเนินงาน

ปกติ เท่ากับ 198.9 ล้านบาท และ 80.4 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นอัตรากําไรเบ็ดเสร็จรวมจากการ

ดาํเนินงานปกต ิเท่ากบัรอ้ยละ 10.1 และรอ้ยละ 3.4 ในชว่งเวลาดงักล่าว ตามลาํดบั  

โดยการเตบิโตของกําไรจากการดําเนินงานปกต ิในปี 2562 เมื่อเทยีบกบัในปี 2561 สอดคล้องกบั

การเตบิโตของกําไรขัน้ตน้ซึ่งเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญั ตามการเตบิโตของรายไดแ้ละอตัรากําไรขัน้ตน้ตามการ

ลดลงของราคาวตัถุดบิหลกั ซึง่ถูกหกัลบบางส่วนจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการ

บรหิาร ทัง้นี้ ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ลดลงเลก็น้อย ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึน้ตามกาํไรจาก

การดาํเนินงาน ดว้ยปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีําไรสุทธแิละกําไรเบด็เสรจ็รวม เพิม่ขึน้จาก 413.3 ลา้น

บาท ในปี 2561 เป็นเท่ากบั 623.9 ลา้นบาท ในปี 2562 นอกจากนี้ อตัรากาํไรสทุธแิละอตัรากาํไรเบด็เสรจ็รวม 

เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 9.2 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 12.7 ในปี 2562 การลดลงของกําไรจากการดาํเนินงานปกต ิใน

ปี 2563 เมือ่เทยีบกบัในปี 2562 สอดคลอ้งกบัการลดลงของกาํไรขัน้ตน้ซึง่ลดลงอยา่งมนียัสาํคญัตามการลดลง

ของรายได้และอตัรากําไรขัน้ต้นตามการลดลงของรายได้และอตัรากําไรขัน้ต้นจากการลดลงของราคาขาย

สนิคา้เฉลีย่ตามการลดลงของสดัส่วนรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑท์ีม่รีาคาจําหน่ายต่อหน่วยสงู ประกอบกบั

การลดราคาอาหารสตัว์ตามการขอความร่วมมอืของหน่วยงานรฐัในช่วงปี 2563 ดงักล่าวขา้งต้น ในขณะที่

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารอยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกนั นอกจากนี้ ตน้ทุนทางการเงนิและคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้

ลดลง ดว้ยปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีําไรสุทธแิละกําไรเบด็เสรจ็รวม ลดลงจาก 623.9 ลา้นบาท ในปี 

2562 เป็นเท่ากบั 405.4 ลา้นบาท ในปี 2563 และอตัรากาํไรสทุธแิละอตัรากาํไรเบด็เสรจ็รวม ลดลงจากรอ้ยละ 

12.7 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 9.6 ในปี 2563  

การลดลงของกําไรจากการดําเนินงานปกตสิําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 เมื่อ

เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าเป็นไปตามการลดลงของกําไรขัน้ตน้ ตามการลดลงของอตัรากําไรขัน้ตน้

จากการเพิม่ขึน้ของราคาวตัถุดบิหลกั ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการ

บรหิาร ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งต้น ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีําไรสุทธแิละกําไรเบด็เสรจ็รวม ลดลงจาก 198.9ล้าน

บาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็น 80.4ล้านบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 
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มถุินายน 2564 และมอีตัรากําไรสุทธแิละอตัรากําไรเบด็เสรจ็รวม ลดลงจากรอ้ยละ 10.1ในงวดหกเดอืนสิน้สุด

วนัที ่30 มถุินายน 2563 เป็นรอ้ยละ 3.4 ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 

16.2 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที่ 30 มถุินายน 2564 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 

2,255.4 ลา้นบาท 2,240.1 ลา้นบาท 2,498.5 ลา้นบาท และ 2,823.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 

0.7 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.5 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.0ตามลําดบั โดยสนิทรพัย์หลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ทีด่นิ อาคาร

และอุปกรณ์ ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น และสนิคา้คงเหลอื เป็นตน้ 

ในปี 2562 สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ลดลงเลก็น้อย โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ

ลงทุน จากการจาํหน่ายทีด่นิทีไ่มใ่ชส่นิทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) ซึง่ถูกชดเชยบางส่วน

จากการลงทุนเพิม่เตมิในที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ จากการซื้อที่ดนิของ TUKL ในปี 2563 สนิทรพัย์รวมของ

บรษิทัฯ เพิม่ขึน้ เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ จากการลงทุนเพิม่เตมิใน (1) การก่อสร้าง

อาคารโรงงานของ TUKL (2) การขยายสายการผลิตกําลังอาหารปลา และ (3) การลงทุนเพิ่มเติมในอาคารและ

เครือ่งจกัร เพือ่ขยายกาํลงัการผลติไอน้ํา และการเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอืจากการเพิม่ขึน้ของสนิคา้สาํเรจ็รปู เนื่องจาก

บรษิทัฯ มกีารทดลองตลาดในธุรกจิผลติภณัฑป์ลากะพงและมกีารรบัซื้อผลผลติปลากะพงจากเกษตรกรเพื่อนํามาแปร

รูปเพื่อช่วยขยายตลาดปลากะพงและสนับสนุนการขายของลูกค้าเกษตรกรของบริษัทฯ ซึ่งได้รบัผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)14 นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมวีตัถุดบิคงเหลอื

เพิ่มขึ้นจากการสัง่ซื้อวตัถุดิบในช่วงที่ราคาปรบัตัวลดลงในช่วงปลายปี 2563 และในงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2564 สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ เพิม่ขึน้โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของ (1) ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นสุทธ ิ

โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้ตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขาย และ (2) การเพิม่ขึน้ของ

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึ้นของมูลค่าอาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องจกัร

ระหว่างตดิตัง้ของ TUKL รวมจาํนวน 277.8 ลา้นบาท ในขณะทีเ่งนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงจากการลงทุน

คา่อาคารและอุปกรณ์ของ TUKL และการจ่ายเงนิปันผล เป็นหลกั 

โดยสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงันี้ 

สินทรพัย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 50.3 2.2 92.3 4.1 119.3 4.8 38.0 1.3 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (สทุธ)ิ1 529.3 23.5 599.4 26.8 537.9 21.5 751.4 26.6 

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 406.9 18.0 376.4 16.8 498.0 19.9 516.5 18.3 

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 152.2 6.7 - - - - - - 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 955.6 42.4 1,098.8 49.1 1,282.6 51.3 1,437.7 50.9 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ - - 8.8 0.4 7.5 0.3 9.5 0.3 

เงนิมดัจาํคา่จองซือ้ทีด่นิ 49.5 2.2 - - - - - - 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี(สทุธ)ิ 98.3 4.4 29.0 1.3 17.6 0.7 16.8 0.6 

เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่ซือ้อุปกรณ์1 - - 11.8 0.5 13.0 0.5 - - 

สนิทรพัยอ์ื่น2 13.3 4.9 23.6 1.1 22.5 0.9 53.1 1.9 

รวมสินทรพัย ์ 2,255.4 100.0 2,240.1 100.0 2,498.5 100.0 2,823.1 100.0 

 
14  อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดยุ้ตกิารเขา้ทดลองตลาดในธุรกจิจําหน่ายผลติภณัฑป์ลากะพง เพื่อลดโอกาสเกดิการทบัซอ้นทางธุรกจิระหว่างบรษิทัฯ และ 

TU แลว้ในเดอืนมถินุายน 2564 
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หมายเหตุ: 1  ปรบัปรุงรายการเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจกัร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ออกจากรายการลูกหนี้อื่น ตามขอ้มูลบญัชขีองฝ่าย

จดัการ (Management Account) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการเดยีวกนักบัขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่30 มถิุนายน 

2564 เนื่องจากเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ถูกบนัทกึเป็นส่วนหนึ่ง

ของรายการสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น  

2 สนิทรพัยอ์ื่น ประกอบดว้ย สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ ภาษเีงนิหกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื เงนิมดัจาํ และเงนิคํ้าประกนั เป็นตน้  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสด เท่ากบั 50.3 ลา้นบาท 92.3 ลา้นบาท 119.3 ลา้นบาท และ 38.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 

2.2 รอ้ยละ 4.1 รอ้ยละ 4.8 และรอ้ยละ 1.3 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ที ่

16.1.4 การวเิคราะหก์ระแสเงนิสด) 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มลีูกหนี้การคา้และลูกหนี้

อื่น สุทธจิํานวน 529.3 ล้านบาท 599.4 ล้านบาท 537.9 ล้านบาท และ 751.4 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 

23.5 ร้อยละ 26.8 ร้อยละ 21.5 และร้อยละ 26.6 ของสนิทรพัย์รวม ตามลําดบั โดยลูกหนี้การคา้สุทธคิดิเป็นสดัส่วน

ประมาณรอ้ยละ 96 ของมูลค่าลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นสุทธ ิโดยสดัส่วนทีเ่หลอืประมาณรอ้ยละ 4 ของมูลค่าลูกหนี้

การคา้และลูกหนี้อื่นสุทธ ิคอื ลูกหนี้อื่น โดยหลกัประกอบดว้ย รายไดค้า้งรบั ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า และบตัรภาษ ีเป็น

ตน้ 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ของบรษิทัฯ อยู่ทีป่ระมาณ 48 – 56 วนั ในปี 2561 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่

30 มถุินายน 2564 ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางในการจาํหน่ายสนิคา้ ซึง่เป็นการจาํหน่ายแบบในรปูแบบทีม่รีะยะเวลาการ

ใหส้นิเชือ่การคา้ (Credit Term) เกอืบทัง้หมด โดยสว่นใหญ่บรษิทัฯ มรีะยะเวลาการใหส้นิเชือ่การคา้ (Credit Term) ซึง่

ไมเ่กนิ 60 วนั  
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โดยลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นมรีายละเอยีดดงันี้ 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลกูหน้ีการคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
  

  
อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึกําหนด
ชาํระ 

    
    

ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระ 42.6 8.0  37.0  6.2 18.0 3.3 32.5 4.3 
คา้งชาํระ           

ไมเ่กนิ 1 เดอืน 1.2 0.2 - - - - 5.4 0.7 

1 – 3 เดอืน 5.3 1.0 1.6 0.3 2.8 0.5 8.4 1.1 
3 – 6 เดอืน - - - - 7.3 1.4 7.5 1.0 

รวมลูกหน้ีการค้า – กิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั 

49.1 9.3  38.6  6.4 28.1 5.1 53.7 7.1 

หกั: คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (1.1) (0.2) (0.5) (0.1) (1.4) (0.3) (1.7) (0.2) 

รวมลูกหน้ีการค้า – กิจการท่ี
เก่ียวข้องกนัสทุธิ 

48.0 9.1 38.1 6.4 26.7 5.0 52.0 6.9 

ลกูหน้ีการคา้ – กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง
กนั 

          

อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึกําหนด
ชาํระ 

          

ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระ 284.9 53.8  309.9  51.7 280.0 52.1 441.4 58.7 
คา้งชาํระ           

ไมเ่กนิ 1 เดอืน 104.5 19.8 118.8 19.8 84.4 15.7 81.6 10.9 

1 – 3 เดอืน 61.5 11.6 87.7 14.6 93.6 17.4 81.6 10.9 
3 – 6 เดอืน 24.0 4.5  25.0  4.2  40.4  7.5 66.5 8.9 

6 – 12 เดอืน 8.2 1.5  13.0  2.2 7.8  1.5 14.6 1.9 

มากกวา่ 12 เดอืน 87.0 16.4  86.0  14.3 90.2  16.8 93.7 12.5 

รวมลูกหน้ีการค้า – กิจการท่ีไม่
เก่ียวข้องกนั  

570.1 107.6  640.3  106.8 596.4  110.9 779.5 103.7 

หกั: คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (108.0) (20.3) (100.9)  (16.8) (103.9)  (19.3) (113.9) (15.2) 

รวมลูกหน้ีการค้า – กิจการท่ีไม่
เก่ียวข้องกนัสทุธิ 

462.1 87.3 539.4 90.0 492.5 91.6 665.6 88.6 

รวมลูกหน้ีการค้า (สทุธิ) 510.1 96.4 577.4 96.3 519.2 96.5 717.6 95.5 

ลกูหน้ีอื่น           

ลกูหน้ีอื่น 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

รายไดค้า้งรบั 8.6 1.6 8.6 1.4 8.0 1.5 25.6 3.4 
คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 8.8 1.7 12.1 2.0 7.1 1.3 4.3 0.6 

บตัรภาษ ี 0.3 0.1 0.1 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 

เงนิทดรองจ่าย 0.8 0.2 1.1 0.2 3.1 0.6 3.8 0.5 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 19.2 3.6 22.0 3.7 18.7 3.5 33.8 4.5 

รวมลูกหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 
(สทุธิ) 

529.3 100.0 599.4 100.0 537.9 100.0 751.4 100.0 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 48 48 56 591 

หมายเหตุ:  ปรบัปรุงรายการเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจกัร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ออกจากรายการลูกหน้ีอื่น ตามขอ้มลูบญัชขีอง

ฝ่ายจดัการ (Management Account) เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการเดยีวกนักบัขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที่ 

30 มถุินายน 2564 เน่ืองจากเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 ถูก

บนัทกึเป็นสว่นหน่ึงของรายการสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 

 1  ปรบัเป็นเตม็ปีเพือ่เปรยีบเทยีบ 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มลีูกหนี้การคา้กจิการทีไ่ม่

เกีย่วขอ้งกนั (ก่อนหกัค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู) เท่ากบั 570.1 ลา้นบาท 640.3 ลา้นบาท 596.4 ลา้นบาท และ 779.5 ลา้น

บาท ตามลําดบั โดยการเปลีย่นแปลงของลูกหนี้การคา้กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนัดงักล่าวในปี 2561 – 2563 และในงวด

หกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 โดยหลกัเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของยอดขายของบรษิัทฯ ในช่วงเวลา

ดงักล่าว โดยเฉพาะยอดขายในชว่งปลายงวด ทัง้นี้ ลกูหนี้การคา้กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนัส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การคา้ทีย่งั

ไม่ถงึกําหนดชาํระและลูกหนี้การคา้ทีเ่กนิกําหนดชาํระไมเ่กนิ 1 เดอืน หรอืคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 61 – 74 ของ

ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั (ก่อนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากความแตกต่างของ

ชว่งเวลาในการวางใบแจง้หนี้และรอบการจ่ายชาํระคา่สนิคา้ของลกูคา้  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มลีูกหนี้การคา้กจิการทีไ่ม่

เกี่ยวขอ้งกนัทีเ่กนิกําหนดชําระ 1 – 6 เดอืน (ก่อนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ) เท่ากบั 85.5 ล้านบาท 112.7 ล้านบาท 

134.0 ลา้นบาท และ 148.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 15 - 23 ของลกูหนี้การคา้กจิการที่

ไม่เกี่ยวขอ้งกนั (ก่อนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ) ทัง้นี้ ลูกหนี้การคา้กจิการทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนัที่เกนิกําหนดชําระ 1 – 6 

เดอืน (ก่อนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ) มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่บรษิทัฯ มกีารปล่อยสนิเชื่อ

เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของรายได้จากการขาย นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นในปี 2563 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2564 ยงัเป็นผลมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-

19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และกระแสเงินสดของผู้ประกอบการในธุรกิจการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา (โปรดพจิารณา

รายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.3 ปัจจยัความเสีย่ง)ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 

2564 บรษิทัฯ มลีกูหนี้การคา้กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัทีเ่กนิกาํหนดชาํระตัง้แต่ 6 เดอืนขึน้ไป (ก่อนหกัคา่เผือ่หนี้สงสยัจะ

สญู) เท่ากบั 95.2 ลา้นบาท 98.9 ลา้นบาท 98.0 ลา้นบาท และ 108.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนประมาณ

รอ้ยละ 14 – 18 ของลูกหนี้การคา้กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั (ก่อนหกัค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู) ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบายและ

กระบวนการในการตดิตามลูกหนี้ทีเ่กนิกําหนดชาํระอย่างใกลช้ดิ อนัเป็นผลใหส้ามารถควบคุมลูกหนี้ทีเ่กนิกําหนดชาํระ

ดงักล่าวใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงเดมิได ้

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มลีูกหนี้การค้ากจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั (ก่อนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) เท่ากบั 49.1 ลา้นบาท 38.6 ลา้นบาท 28.1 ลา้นบาท และ 53.7 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 ตามลําดบั โดยลูกหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นลูกหนี้จากการขายสนิคา้ใหแ้ก่ กลุ่ม

นายประโยชน์ THPC กลุ่ม TMAC TU และลูกหนี้ค่าเช่าทีด่นิและอาคารสาํนักงานของ TMAC เป็นตน้ ทัง้นี้ ในปี 2562 

ลูกหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลงเป็นผลมาจากการจ่ายชําระเงนิของลูกหนี้การคา้ในช่วงสิน้ปี 2562 ในปี 2563 

ลูกหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลงอย่างมนีัยสาํคญัตามการลดลงของปรมิาณการขายอาหารปลากะพงใหแ้ก่กลุ่ม

นายประโยชน์ ตามการลดลงของปรมิาณความตอ้งการบรโิภคปลากะพงในประเทศไทย และในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 มถุินายน 2564 ลูกหนี้การคา้กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญัตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขาย

ผลติภณัฑป์ลากะพงแช่แขง็ใหแ้ก่ TU เนื่องจากบรษิทัฯ ไดยุ้ตกิารเขา้ทดลองตลาดในธุรกจิปลากะพงเพื่อทดลองตลาด

ในเดอืนมถุินายน 2564 (โปรดพจิารณารายละเอยีดการขายสนิคา้ใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัในส่วนที ่2.3.14 - รายการ

ระหวา่งกนั)  

อย่างไรกด็ ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มลีูกหนี้การคา้

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีเ่กนิกาํหนดชาํระเกนิ 1 เดอืน เป็นจาํนวนเท่ากบั 5.3 ลา้นบาท 1.7 ลา้นบาท 10.2 ลา้นบาท และ 

15.9 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยลูกหนี้การคา้รายดงักล่าวคา้งชาํระค่าสนิคา้เป็นผลมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารตดิตามทวงหนี้อย่างสมํ่าเสมอ และ

ลกูหนี้การคา้ไดท้ยอยจ่ายชาํระคนืหนี้คา้งจ่าย ทัง้นี้ ในเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม ลกูหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัได้

มกีารจ่ายค่าสนิคา้เกนิกําหนดชําระเกนิ 1 เดอืน ซึ่งคงคา้งอยู่ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 ใหแ้ก่บรษิทัฯ แลว้บางส่วน 
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จาํนวน 15.9 ลา้นบาท บรษิทัฯ ไดม้กีารตัง้สาํรองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู สาํหรบัลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัรายดงักล่าว 

ตามนโยบายการตัง้คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูของบรษิทัฯ  

บรษิทัฯ มแีนวทางในการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ) โดยพจิารณาจากความเสีย่ง

ดา้นเครดติทีม่ลีกัษณะรว่มกนัและระยะเวลาเกนิกาํหนดชาํระ และพจิารณาคา่เผือ่การดอ้ยคา่โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอใหเ้กดิ

เหตุการณ์ดา้นเครดติขึน้ก่อน บรษิทัฯ ใชว้ธิกีารอยา่งงา่ย (Simplified approach) ในการพจิารณาคา่เผือ่การดอ้ยค่าจาก

อตัราขาดทุนดา้นเครดติคาดว่าจะเกดิขึน้โดยพจิารณาจากลกัษณะการจ่ายชําระเงนิในอดตีและขอ้มูลผลขาดทุนด้าน

เครดติจากประสบการณ์ในอดตี 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2564 ไดม้มีตอินุมตัแินวทางการตัง้ค่า

เผือ่หนี้สงสยัจะสญูตามแนวทางดงักล่าวขา้งตน้ โดยมรีายละเอยีดดงัตารางต่อไปนี้  

ระยะเวลาค้างชาํระ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (ร้อยละ) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 งวดหกเดือนส้ินสดุ

วนัท่ี  

30 มิถนุายน 2564 

ยงัไมค่รบกําหนดชาํระ 0.3 0.5 0.5 0.5 

เกนิกําหนด 1 - 30 วนั 0.8 1.7 1.2 1.2 

เกนิกําหนด 31 – 60 วนั 2.5 3.4 2.5 2.5 

เกนิกําหนด 61 – 90 วนั 23.0 19.1 10.5 10.5 

เกนิกําหนด 91 - 120 วนั 33.0 29.9 12.6 12.6 

เกนิกําหนด 120 - 180 วนั 33.0 33.1 15.0 15.0 

เกนิกําหนด 181 - 365 วนั 50.0 61.6 42.5 42.5 

เกนิกําหนดเกนิกวา่ 365 วนั 100.0 81.5 95.2 95.2 

ลกูหน้ีทีค่าดวาจะเกบ็เงนิไมไ่ด ้

(ไมว่า่จะคา้งชาํระเป็นระยะเวลาเท่าใด) 

ไมไ่ดกํ้าหนด 100.0 100.0 100.0 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที่ 30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มคี่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 

รวมเท่ากับ 108.0 ล้านบาท 100.9 ล้านบาท 103.9 ล้านบาท และ 115.6 ล้านบาท ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 

ตามลําดบั ซึ่งเกิดจากการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญตามนโยบายการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของบรษิัทฯ ในแต่ละ

ช่วงเวลา ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีารกําหนดอตัราคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ) ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละปี

ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีีก่ําหนดใหม้กีารประเมนิอตัราค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญโดยประเมนิความน่าจะเป็นในการ

เกดิหนี้สงสยัจะสูญที่คาดว่าจะเกดิขึน้ (Forward Looking) ประกอบกบัพจิารณาจากลกัษณะการจ่ายชําระเงนิในอดตี

และขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี ทัง้นี้ อตัราคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูสาํหรบักลุ่มลกูหนี้ทีย่งัไม่ครบ

กําหนดชําระและเกินกําหนดชําระไม่เกิน 365 วัน มีแนวโน้มลดลงเป็นไปตามข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดตีซึง่อตัราขาดทุนดา้นเครดติของกลุ่มลูกหนี้ทีย่งัไมค่รบกาํหนดชาํระและเกนิกําหนดชาํระไม่เกนิ 365 

วนั มแีนวโน้มลดลง อย่างไรก็ด ีอตัราค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญสําหรบักลุ่มลูกหนี้ที่เกนิกําหนดชําระเกนิกว่า 365 วนั มี

แนวโน้มสงูขึน้ตามขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติของลกูหนี้กลุ่มดงักล่าวทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มลีูกหนี้อื่น เท่ากบั 19.2 

ลา้นบาท 22.0 ลา้นบาท 18.7 ลา้นบาท และ 33.8 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยลูกหนี้อื่นทีส่าํคญั ประกอบดว้ย (1) รายได้

ค้างรบั ซึ่งโดยหลกัได้แก่ รายได้ค้างรบัค่าสทิธจิากการใช้ชื่อทางการค้าตามสญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคฯ จาก 

AVANTI (2) ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า ซึง่ไดแ้ก่ ค่าประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า ค่าภาษจี่ายล่วงหน้า และค่าบรกิารบํารุงรกัษา

เครื่องใช้สํานักงานจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น และ (3) บตัรภาษี ซึ่งเป็นรายได้ชดเชยค่าภาษีอากรจากการส่งสนิค้าไป

จําหน่ายยงัต่างประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้อื่นในปี 2562 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายจ่าย
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ล่วงหน้า จํานวน 3.5 ลา้นบาท ตามการเพิม่ขึน้ของค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาเครื่องจกัร การลดลงของลูกหนี้อื่นในปี 

2563 เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง 5.0 ล้านบาท ตามการลดลงของค่าซ่อมแซมและ

บํารุงรกัษาเครื่องจกัร และการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้อื่นในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 เป็นผลมาจากการ

เพิม่ขึน้ของรายไดค้า้งรบัค่าสทิธจิากการใชช้ื่อทางการคา้ตามสญัญาความร่วมมอืทางเทคนิคฯ จาก AVANTI ตามการ

เพิม่ขึน้ของรายไดค้า่สทิธจิากการใชช้ือ่ทางการคา้ตามสญัญาความรว่มมอืทางเทคนิคฯ ในงวดดงักล่าว ประกอบกบัการ

มีค่าสิทธิจากการใช้ชื่อทางการค้าตามสญัญาความร่วมมือทางเทคนิคฯ ค้างชําระสําหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2564 

เนื่องจาก AVANTI มีการจ่ายค่าสิทธิดงักล่าวล่าช้าไป 1 วนั โดยจ่ายชําระเข้ามาในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทัง้นี้ 

โดยทัว่ไป AVANTI มกีารจ่ายชาํระเป็นรายไตรมาส สนิคา้คงเหลอื  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มสีนิคา้คงเหลอืสทุธเิท่ากบั 

406.9 ลา้นบาท 376.4 ลา้นบาท และ 498.0 ลา้นบาท และ 516.5 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 18.0 รอ้ยละ 

16.8 รอ้ยละ 19.9 และรอ้ยละ 18.3 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั โดยสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย วตัถุดบิ 

วสัดุประกอบและภาชนะบรรจุ สนิคา้ระหว่างทาง สนิคา้สาํเรจ็รูป และอะไหล่และของใชส้ิน้เปลอืง ซึ่งมรีายการทีส่าํคญั 

ไดแ้ก่ (1) วตัถุดบิและวสัดุประกอบและภาชนะบรรจุ ซึง่ไดแ้ก่ วตัถุดบิกลุ่มแป้ง วตัถุดบิกลุ่มปลาป่น วตัถุดบิกลุ่มกากถัว่ 

และบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ (2) สนิคา้สาํเรจ็รปู (3) สนิคา้ระหว่างทาง ซึง่เป็นวตัถุดบิทีบ่รษิทัฯ นําเขา้จากต่างประเทศทีอ่ยู่

ระหวา่งการขนสง่ และ (4) อะไหล่และของใชส้ิน้เปลอืง (อะไหล่ชิน้สว่นเครือ่งจกัร)  

บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าสําเร็จรูป ประมาณ 11 – 15 วัน โดยระยะเวลาขายสินค้าสําเร็จรูปของ 

บริษัทฯ อยู่ในระดบัค่อนข้างตํ่าเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มแีนวทางในการผลิตสินค้าสําเร็จรูปให้เหมาะสมกับ

ประมาณการของปรมิาณการขายในแต่ละช่วงเวลา จงึไม่มคีวามจาํเป็นในการเกบ็สาํรองสนิคา้ในปรมิาณสงู นอกจากนี้ 

บรษิทัฯ ยงัไม่มงีานระหว่างทํา เนื่องจากกระบวนการผลติส่วนใหญ่เป็นการผลติแบบต่อเนื่อง (Continuous Process) 

ทัง้หมด และมรีะยะเวลาในการผลติสนิคา้ค่อนขา้งสัน้ ประมาณ 2 ชุดการผลติต่อ 1 ชัว่โมง โดยการเปลีย่นแปลงของ

สนิคา้คงเหลอืของบรษิทัฯ โดยหลกัมาจากการเปลีย่นแปลงปรมิาณการเกบ็สาํรองวตัถุดบิในแต่ละกลุ่มตามแผนการใช้

วตัถุดบิในชว่งเดอืนถดัไป  

รายละเอยีดสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัฯ จาํแนกตามประเภทของสนิคา้คงเหลอื แสดงไดด้งัตารางต่อไปนี้ 

สินค้าคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วตัถุดบิ วสัดุประกอบและภาชนะบรรจุ  201.2 49.4 204.0 54.2 283.1 49.3 280.1 54.2 

สนิคา้ระหวา่งทาง 28.9 7.1 27.1 7.2 57.0 11.4 23.5 4.5 

สนิคา้สาํเรจ็รปู  119.1 29.3 118.5 31.5 166.5 33.4 176.2 34.1 

อะไหล่และของใชส้ิน้เปลอืง 60.7 14.9 56.7 15.1 59.7 12.0 63.6 12.3 

สินค้าคงเหลือรวม 409.9 100.0 406.3 107.9 528.9 106.2 543.4 105.2 

หกั  คา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยัและเสือ่มคุณภาพ             

 -  วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืง (0.3) (0.1) (1.9) (0.5) (1.4) (0.2) (1.6) (0.3) 

 - สนิคา้สาํเรจ็รปู  (2.7) (0.7)  (5.3) (1.4) (7.9) (1.6) (4.4) (0.9) 

 - อะไหล่ชิน้สว่นเครือ่งจกัร - - (22.8) (6.0) (21.7) (4.4) (20.9) (4.0) 

สินค้าคงเหลือสุทธิ 406.9 100.0 376.4 100.0 498.0 100.0 516.5 100.0 

ระยะเวลาขายสินค้าสาํเรจ็รปูเฉล่ีย (วนั) 12 11 15 151 

หมายเหตุ: 1 ปรบัเป็นเตม็ปีเพือ่เปรยีบเทยีบ 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทฯ มสีนิค้าคงเหลือรวม (ก่อนหกัค่าเผื่อสนิค้าล้าสมยัและเสื่อมคุณภาพ) 

เท่ากบั 406.3 ลา้นบาท อยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่เท่ากบั 409.9 ลา้นบาท โดยหลกัมาจาก

การลบดว้ยการลดลงเลก็น้อยของอะไหล่และของใชส้ิน้เปลอืง 4.0 ล้านบาท ซึ่งถูกหกัลบดว้ยการเพิม่ขึน้เลก็น้อยของ

วตัถุดบิ วสัดุประกอบและภาชนะบรรจุ จาํนวน 2.8 ลา้นบาท  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ มสีนิค้าคงเหลือรวม (ก่อนหกัค่าเผื่อสนิค้าล้าสมยัและเสื่อมคุณภาพ) 

เท่ากบั 528.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 406.3 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้วตัถุดบิและ

สนิค้าระหว่างทาง เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารสัง่ซื้อวตัถุดบิในช่วงที่ราคาปรบัตวัลดลงในช่วงปลายปี 2563 เพื่อบรหิาร

จดัการต้นทุนวตัถุดบิของบรษิัทฯ และการเพิม่ขึ้นของสนิค้าสําเร็จรูป เนื่องจากบรษิัทฯ มกีารทดลองตลาดในธุรกจิ

ผลติภณัฑป์ลากะพงและมกีารรบัซื้อผลผลติปลากะพงจากเกษตรกรเพื่อนํามาแปรรปูเพื่อชว่ยขยายตลาดปลากะพงและ

สนับสนุนการขายของลูกคา้เกษตรกรของบรษิทัฯ อย่างไรกด็ ีในเดอืนมถุินายน 2564 บรษิทัฯ ไดยุ้ตกิารเขา้ทดลอง

ตลาดในธุรกจิจาํหน่ายผลติภณัฑป์ลากะพงดงันัน้ บรษิทัฯ จะไมม่สีนิคา้คงเหลอืทีเ่ป็นผลติภณัฑป์ลากะพงดงักล่าวอกีใน

อนาคต ทัง้นี้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มสีนิคา้คงเหลอืรวม (ก่อนหกัค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยัและเสื่อมคุณภาพ) 

เท่ากบั 543.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 528.9 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิคา้

สาํเรจ็รูป ซึ่งเป็นไปตามการเตบิโตของรายไดจ้ากการขาย ซึ่งถูกหกัลบบางส่วนจากการลดลงของสนิคา้คงเหลอืที่เป็น

ผลติภณัฑ์ปลากะพงจากการทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ะยุตกิารเขา้ทดลองตลาดในธุรกจิจําหน่ายผลติภณัฑป์ลากะพงในช่วงไตร

มาส 2 ปี 2564 ดงักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นี้ สนิค้าคงเหลอืแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวธิตี้นทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก: Weighted Average) หรอื

มลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า (Net Realizable Value (NRV)) ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวธิตี้นทุน

จรงิ นอกจากนี้ บรษิทัฯ มนีโยบายตัง้สาํรองสนิคา้เสื่อมสภาพโดยพจิารณาตามอายุการจดัเกบ็ของแต่ละรายการสนิคา้

คงเหลอื  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มคี่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยัและ

เสื่อมคุณภาพ (วตัถุดิบและวสัดุสิ้นเปลือง) เท่ากับ 0.3 ล้านบาท 1.9 ล้านบาท 1.4 ล้านบาท และ 1.6 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึง่เป็นการตัง้ค่าเผือ่สาํหรบับรรจุภณัฑท์ีม่อีายุการจดัเกบ็เกนิระยะเวลาทีก่ําหนด ตามนโยบายการตัง้ค่าเผือ่

สําหรบัสนิค้าคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ 30 มถุินายน 2564 บรษิัทฯ มคี่าเผื่อสนิค้า

ลา้สมยัและเสื่อมคุณภาพ (สนิคา้สาํเรจ็รูป) 2.7 ลา้นบาท 5.3 ลา้นบาท 7.9 ลา้นบาท และ 4.4 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่

เป็นการตัง้ค่าเผื่อสําหรบัอาหารสตัว์น้ําและผลติภณัฑ์ปลากะพง สําหรบัสนิคา้คงเหลอืที่มมีูลค่าสุทธทิี่จะได้รบั (Net 

Realizable Value (NRV)) ตํ่ากว่ามูลค่าราคาทุน ตามนโยบายการตัง้ค่าเผื่อสําหรบัสนิค้าคงเหลอื ทัง้นี้ ค่าเผื่อสนิค้า

ลา้สมยัและเสื่อมคุณภาพ (สนิคา้สาํเรจ็รปู) ลดลงในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 เนื่องจากบรษิทัฯ ไดจ้ะ

ยตุกิารเขา้ทดลองตลาดในธุรกจิจาํหน่ายผลติภณัฑป์ลากพะพงในชว่งไตรมาส 2 ปี 2564 ดงักล่าวขา้งตน้ และจะไมม่คี่า

เผือ่สาํหรบัผลติภณัฑป์ลากะพงตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นตน้ไป 

นอกจากนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มคี่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั

และเสื่อมคุณภาพ (อะไหล่ชิน้ส่วนเครื่องจกัร) เท่ากบั 22.8 ลา้นบาท 21.7 ลา้นบาท และ 20.9 ลา้นบาท ตามลําดบั อนั

เป็นผลมาจาก ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัรูค้า่เผือ่การดอ้ยคา่ทัง้จาํนวนสาํหรบัอะไหล่ชิน้สว่นเครือ่งจกัรทีม่อีายกุารใชง้าน

มาเป็นระยะเวลาเกนิ 4 ปี ซึง่เป็นไปตามนโยบายการตัง้คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ยงัไมไ่ดม้กีารใชง้าน

และ/หรอืขายอะไหล่ชิน้สว่นดงักล่าวออกไปในระหวา่งปี 2562 – วนัที ่30 มถุินายน 2564  

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน จาํนวน 152.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 6.7 ของสนิทรพัย์รวม โดยอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน คอื ทีด่นิซึ่งไม่ใช่สนิทรพัย์หลกัในการดําเนินงาน (Non-
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core Operating Asset) ขนาด 96.5 ไร่ ในตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่30 พฤษภาคม 

2562 บรษิทัฯ ไดม้กีารจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวใหแ้ก่ TU โดยมมีลูค่ารายการเท่ากบั 440.0 ลา้น

บาท ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 ส่งผลให้บรษิทัฯ จะไม่มกีาร

บนัทึกอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนตัง้แต่ในงบการเงนิสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เป็นต้นไป (โปรด

พจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ) 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

จาํนวน 955.6 ลา้นบาท 1,098.8 ลา้นบาท 1,282.6 ลา้นบาท และ 1,437.7 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 42.4 

รอ้ยละ 49.1 รอ้ยละ 51.3 และรอ้ยละ 50.9 ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั โดยมรีายละเอยีดของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ดงันี้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.5 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ)  

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 102.2 10.7 302.5  27.5  313.4  24.4  319.4 22.2 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 325.9 34.1 310.6  28.3  306.3  23.9  295.8 20.6 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 492.1 51.5 449.5  40.9  547.8  42.7  522.8 36.4 

เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์

สาํนกังาน 

11.6 1.2 12.1  1.1  11.2  0.9  
9.6 0.7 

ยานพาหนะ 3.2 0.3 1.4  0.1  3.7  0.3  3.3 0.2 

 สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้และก่อสรา้ง 20.6 2.2 22.7  2.1  100.2  7.8  286.9 20.0 

รวมท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 955.6 100.0 1,098.8  100.0  1,282.6  100.0  1,437.7 100.0 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธ ิเท่ากบั 1,098.8 ล้านบาท เพิม่ขึน้สุทธ ิ

143.2 ล้านบาท จาก 955.6 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเขา้ซื้อทีด่นิของ TUKL 

ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยในประเทศอนิโดนีเซยี TUKL จํานวน 200.1 ล้านบาท และการเขา้ซื้ออุปกรณ์โรงงาน จํานวน 30.6 

ลา้นบาท ซึง่ถูกหกัลบดว้ยคา่เสือ่มราคาของทรพัยส์นิ จาํนวน 118.7 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธ ิเท่ากบั 1,282.6 ล้านบาท เพิม่ขึน้สุทธ ิ

183.8 ล้านบาท จาก 1,098.8 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก (1) การก่อสร้างอาคาร

โรงงานของ TUKL ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จาํนวน 87.8 ลา้นบาท (2) การขยายสายการผลติอาหารปลาเพิม่เตมิ 

มลูคา่ประมาณ 96.7 ลา้นบาท ซึง่ทาํใหบ้รษิทัฯ มกีาํลงัการผลติอาหารปลาเพิม่ขึน้จาก 72,000 ตนัต่อปี ในปี 2562 เป็น 

90,000 ตนัต่อปี ในปี 2563 และ (3) การลงทุนเพิม่เตมิในอาคารและเครือ่งจกัร ประมาณ 50.7 ลา้นบาท เพือ่ขยายกาํลงั

การผลติไอน้ําเพื่อเป็นแหล่งพลงังานสําหรบัการขยายสายการผลติของบรษิทัฯ ทัง้นี้ การเพิม่ขึน้ดงักล่าวถูกหกักลบ

บางสว่นดว้ยคา่เสือ่มราคาของทรพัยส์นิ จาํนวน 123.7 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธ ิเท่ากบั 1,437.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้สุทธ ิ

ลา้นบาท จาก 155.2 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของมลูค่าอาคารระหว่าง

ก่อสรา้งและเครือ่งจกัรระหวา่งตดิตัง้ของ TUKL รวมจาํนวน 277.8 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบายการคํานวณค่าเสื่อมราคาจากราคาทุนของสนิทรพัย์ โดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ ซึง่มกีารคดิอายุของอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารที ่20 – 25 ปี เครื่องจกัรและอุปกรณ์ คดิอายุ

การใชง้าน เท่ากบั 5 – 15 ปี และยานพาหนะ คดิอายกุารใชง้าน เท่ากบั 5 – 10 ปี  
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 

ในปี 2562 บรษิทัฯ ได้เริม่มกีารบนัทกึสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ ซึ่งคํานวณจากการประมาณค่าใช้จ่ายค่าเช่าใน

อนาคตสําหรบัการไดม้าซึ่งสทิธใินการใชส้นิทรพัย์นัน้ๆ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 

2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์สทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ จํานวน 8.8 ล้านบาท 7.5 ล้านบาท และ 9.5 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งคดิ

เป็นรอ้ยละ 0.4 รอ้ยละ 0.3 และรอ้ยละ 0.3 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั ซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชเ้ป็นสทิธกิารใชส้าํหรบั

ทีด่นิ อุปกรณ์สาํนักงาน และยานพาหนะ ในปี 2563 สทิธกิารใชล้ดลงเป็นผลมาจากการตดัคา่เสื่อมราคาของสทิธกิารใช ้

อย่างไรกด็ ีในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 สทิธกิารใชเ้พิม่ขึน้เป็นผลมาจากบรษิทัฯ มกีารเช่าทีด่นิเพื่อ

ทาํฟารม์ทดลองเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าเพิม่เตมิในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

เงนิมดัจาํคา่จองซื้อทีด่นิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจําค่าจองซื้อทีด่นิ เท่ากบั 49.5 ล้านบาท ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 2.2 

ของสนิทรพัยร์วม ซึง่เป็นเงนิมดัจาํคา่จองซือ้ทีด่นิของ TUKL ซึง่ไดม้กีารดาํเนินการซือ้ขายในชว่งปี 2562 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี(สทุธ)ิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดั

บญัช ี(สุทธ)ิ เท่ากบั 98.3 ลา้นบาท 29.0 ลา้นบาท 17.6 ลา้นบาท และ 16.8 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 4.4 

รอ้ยละ 1.3 รอ้ยละ 0.7 และรอ้ยละ 0.6 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั เป็นผลมาจากการบนัทกึผลต่างของค่าใชจ้่ายตาม

วธิทีางบญัชมีคีวามแตกต่างค่าใชจ้่ายทางภาษตีามทีก่ําหนดโดยกรมสรรพากร เช่น ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูและขาดทุน

จากการดอ้ยค่าซึง่ถอืเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิทีางบญัชแีต่ไม่สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษตีามทีก่ําหนดโดยกรมสรรพากร 

และค่าเสื่อมราคาจากการทีอ่ายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยต์ามวธิทีางบญัชมีคีวามแตกต่างจากอายุการใหป้ระโยชน์

ของสนิทรพัยถ์าวรทีก่าํหนดโดยกรมสรรพากร เป็นตน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี(สุทธ)ิ เท่ากบั 98.3 ลา้นบาท โดยหลกั

มาจากเครดติภาษจีากผลขาดทุนในการจาํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC โดยสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี(สุทธ)ิ ลดลง

ในปี 2562 – 2563 และในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 โดยหลกัเป็นผลมาจากการใชส้ทิธเิครดติภาษจีาก

ผลขาดทุนในการจาํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC ในชว่งเวลาดงักล่าว 

เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่ซื้ออุปกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มเีงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ เท่ากบั 11.8 ลา้นบาท 13.0 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 และรอ้ยละ 0.5 ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั ซึง่เป็นรายการเงนิจ่ายล่วงหน้า

ค่าซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์ สาํหรบัการสัง่ซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงานของบรษิทัฯ และ TUKL ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่มี

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 เป็นผลมาจากผูผ้ลติเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของ TUKL ไดม้ี

การสง่มอบเครือ่งจกัรใหแ้ก่ TUKL แลว้ 

หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 1,010.3 

ล้านบาท 1,086.4 ล้านบาท 1,015.8 ล้านบาท และ 1,332.5 ล้านบาท ตามลําดบั โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 

ประกอบดว้ย เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน ทัง้นี้ การ

เพิม่ขึน้ของหนี้สนิรวมในปี 2562 โดยหลกัมาจากและเจ้าหนี้อื่นตามการเพิม่ขึน้ของโบนัสพนักงานค้างจ่าย และการ

เพิม่ขึน้ของเจา้หนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสรา้งเพิม่ขึน้สอดคล้องกบัการลงทุนเพิม่เตมิในอาคาร เครื่องจกัรและอุปกรณ์
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โรงงานของบรษิทัฯ และ TUKL และการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ สุทธจิํานวน 23.5 ล้านบาท 

โดยหลกัมาจากการเบกิใชเ้งนิกูย้มืเพื่อใชล้งทุนในเครื่องจกัรเพื่อขยายธุรกจิ และลงทุนเพิม่เตมิในเครื่องจกัรของ TUKL 

และการลดลงของหนี้สนิรวมในปี 2563 โดยหลกัมาจากการจ่ายชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จํานวน 

129.5 ลา้นบาท ซึง่ถูกชดเชยบางส่วนดว้ยการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น จาํนวน 49.5 ลา้นบาท โดยหลกั

เป็นผลมาจากบรษิทัฯ มกีารสัง่ซื้อวตัถุดบิในช่วงที่ราคาปรบัตวัลดลงในช่วงปลายปี 2563 เพื่อบรหิารจดัการต้นทุน

วตัถุดบิของบรษิทัฯ และการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิอื่นจากการมภีาษเีงนิไดค้า้งจ่าย จาํนวน 12.0 ลา้นบาท ทัง้นี้ หนี้สนิรวม

เพิม่ขึน้ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้

อื่น จาํนวน 127.6 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของมลูคา่การสัง่ซื้อวตัถุดบิในชว่งปลายงวดและการเพิม่ขึน้ของ

ราคาวตัถุดบิ ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้ของ AMG-TFM ซึง่เริม่ดาํเนินการเชงิพาณิชยใ์นชว่งไตรมาสที ่2 

ปี 2564 และการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธจิาํนวน 194.8 ลา้นบาท โดยหลกัมา

จากการกู้ยมืเงนิของ TUKL จํานวน 99.5 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงนิลงทุนในอาคารและเครื่องจกัร รวมถงึเป็นเงนิทุน

หมุนเวยีนในการดําเนินธุรกจิในอนิโดนีเซยี และการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนประกอบ

กบับรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันผล จาํนวน 123.0 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 

 

หน้ีสิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 465.5 46.1 489.0 45.0 359.5 35.3 454.9 34.1 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 423.8 41.9 455.7 41.9 507.4 49.8 635.0 47.7 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (รวม
สว่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 

0.8 0.1 2.3 0.2 2.7 0.3 7.2 0.5 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - - - - 99.5 7.5 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 115.6 11.4 126.8 11.7 125.1 12.3 132.0 9.9 

หน้ีสนิอื่น 4.7 0.5 12.6 1.2 21.1 2.3 4.0 0.3 

รวมหน้ีสิน 1,010.3 100.0 1,086.4 100.0 1,015.8 100.0 1,332.5 100.0 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที่ 30 มถุินายน 2564 บรษิัทฯ มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิเท่ากบั 465.5 ลา้นบาท 489.0 ลา้นบาท 359.5 ลา้นบาท และ 454.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ย

ละ 46.1 รอ้ยละ 45.0 รอ้ยละ 35.3 และรอ้ยละ 34.1 ของหนี้สนิรวม ตามลําดบั โดยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

มวีตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินกจิการและรองรบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ในปี 2562 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ โดยหลกัมาจากการเบกิใชเ้งนิกูย้มืเพือ่ใชล้งทุนในเครือ่งจกัรเพือ่ขยายธุรกจิ 

และลงทุนเพิม่เตมิในเครื่องจกัรของ TUKL สาํหรบัปี 2563 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง โดยหลกัมาจาก

การจ่ายชาํระคนืหนี้แก่สถาบนัการเงนิโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกนิจากการดาํเนินกจิการ และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุด

วนัที ่30 มถุินายน 2564 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้โดยหลกัมาจากการเบกิใชเ้งนิกูย้มืเพื่อเป็นเงนิทุน

หมุนเวยีนในกจิการ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันผล จํานวน 123.0 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

มถุินายน 2564 

 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มเีจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้

อื่น จํานวน 423.8 ลา้นบาท 455.7 ลา้นบาท 507.4 ลา้นบาท และ 635.0 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 41.9 
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รอ้ยละ 41.9 รอ้ยละ 49.8 และรอ้ยละ 47.7 ของหนี้สนิรวม ตามลําดบั โดยหลกัเป็นเจา้หนี้การคา้ หรอืคดิเป็นสดัส่วน

ประมาณร้อยละ 71 – 79 ของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น โดยส่วนที่เหลอืประมาณร้อยละ 21 – 29 ประกอบด้วย 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายและเจา้หนี้อื่น เงนิมดัจาํและรายไดร้บัล่วงหน้า และเจา้หนี้คา่ซือ้อุปกรณ์และก่อสรา้ง 

 ทัง้นี้ บรษิทัฯ มรีะยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่ อยู่ทีป่ระมาณ 29 – 37 วนั สอดคลอ้งกบักําหนดระยะเวลาชําระเงนิ 

(Credit Term) ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากเจา้หนี้การคา้โดยสว่นใหญ่ ซึง่เท่ากบัไมเ่กนิ 60 วนั 

โดยเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นมรีายละเอยีดดงันี้ 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ณ วนัท่ี 30 

มิถนุายน 

2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจ้าหน้ีการค้า         

เจา้หน้ีการคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 44.0 10.4 46.6 10.2 46.1 9.1 52.4 8.3 

เจา้หน้ีการคา้ – กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง

กนั 
274.0 64.7 275.2 60.4 324.7 64.0 447.8 70.5 

รวมเจ้าหน้ีการค้า 318.0 75.0 321.8 70.6 370.7 73.1 500.2 78.8 

เจ้าหน้ีอ่ืน           

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายและเจา้หน้ีอื่น  100.0 23.6 116.5 25.6 118.8 23.4 108.1 17.0 

เงนิมดัจาํและรายไดร้บัล่วงหน้า 2.3 0.5 4.5 1.0 6.3 1.2 4.7 0.7 

เจา้หน้ีคา่ซือ้อุปกรณ์และก่อสรา้ง 3.5 0.8 12.9 2.8 11.5 2.3 22.0 3.5 

รวมเจ้าหน้ีอ่ืน 105.9 25.0 133.9 29.4 136.6 26.9 134.8 21.2 

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 423.8 100.0 455.7 100.0 507.4 100.0 635.0 100.0 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 27 29 36 371 

หมายเหตุ: 1 ปรบัเป็นเตม็ปีเพือ่เปรยีบเทยีบ 

เจา้หนี้การคา้ของบรษิทัฯ คอื เจา้หนี้การคา้จากการซื้อวตัถุดบิ และเจา้หนี้การคา้จากการซื้อบรรจุภณัฑ ์ซึ่ง

เกือบทัง้หมด ประมาณร้อยละ 86 – 95 ของเจ้าหนี้การค้ารวม เป็นเจ้าหนี้การค้าในประเทศ โดยสดัส่วนที่เหลือ 

ประมาณรอ้ยละ 5 – 14 ของเจา้หนี้การคา้รวม เป็นเจา้หนี้การคา้ต่างประเทศ ซึง่โดยหลกัมาจากการสัง่ซื้อวตัถุดบิกลุ่ม

แป้ง  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที่ 30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มเีจ้าหนี้การค้ากจิการที่

เกี่ยวขอ้งกนั เท่ากบั 44.0 ล้านบาท 46.6 ล้านบาท 46.1 ล้านบาท และ 52.4 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 

10.4 รอ้ยละ 10.2 รอ้ยละ 9.1 และรอ้ยละ 8.3 ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นรวม ตามลําดบั ซึ่งมรีายการหลกั ไดแ้ก่ 

(1) เจา้หนี้คา่วตัถุดบิ ซึง่ไดแ้ก่ เปลอืกกุง้สด ปลาป่น น้ํามนัปลา และสารสกดัจากปลา เป็นตน้ และ (2) เจา้หนี้คา่บรกิาร

ตามสญัญาใหบ้รกิารสนบัสนุนฯ เป็นตน้ ในปี 2562 เจา้หนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้เลก็น้อย จาํนวน 2.6 ลา้น

บาท สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้ค่าบรกิารตามสญัญาใหบ้รกิารสนับสนุนฯ ตามค่าใชจ้่ายค่าบรกิารตามสญัญา

ใหบ้รกิารสนับสนุนฯ ซึง่เพิม่ขึน้ จาํนวน 2.7 ลา้นบาท และในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 เจา้หนี้การคา้

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของการสัง่ซื้อวตัถุดบิจาก TC Union(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน

สว่นที ่2.3.14 รายการระหวา่งกนั) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มเีจา้หนี้การคา้กจิการทีไ่ม่

เกีย่วขอ้งกนั เท่ากบั 274.0 ลา้นบาท 275.2 ลา้นบาท 324.7 ลา้นบาท และ 447.8 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็นรอ้ย

ละ 64.7 รอ้ยละ 60.4 และรอ้ยละ 64.0 และรอ้ยละ 70.5 ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นรวม ตามลําดบั ซึ่งมรีายการ
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หลกั คอื เจ้าหนี้ค่าวตัถุดบิ ซึ่งได้แก่ กากถัว่ แป้งสาล ีปลาป่น และน้ํามนัปลา เป็นต้น โดยเจ้าหนี้การค้ากจิการทีไ่ม่

เกี่ยวขอ้งกนัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในปี 2561 – 2563 เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของวตัถุดบิ โดยการเพิม่ขึน้ของเจ้าหนี้

การค้ากจิการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็นผลมาจากการสัง่ซื้อสนิค้าตรงกบัช่วงใกล้วนัสิ้นงวด 

ส่งผลให้มยีอดค่าสนิค้าค้างชําระเพิม่มากขึน้ และการเพิม่ขึ้นของเจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 เป็นผลมาจากบรษิทัฯ มกีารสัง่ซื้อวตัถุดบิในช่วงทีร่าคาปรบัตวัลดลงในช่วงปลายปี 2563 เพื่อบรหิาร

จดัการต้นทุนวตัถุดบิของบรษิัทฯ ทัง้นี้ เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนัเพิม่ขึ้นในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2564 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของมลูคา่การสัง่ซือ้วตัถุดบิในชว่งปลายงวดและการเพิม่ขึน้ของราคาวตัถุดบิ 

ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของเจ้าหนี้การคา้ของ AMG-TFM จากการที ่AMG-TFM ไดเ้ริม่ดําเนินการเชงิพาณิชย์ในช่วง

ไตรมาสที ่2 ปี 2564 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที่ 30 มถุินายน 2564 บรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายค้างจ่ายและ

เจา้หนี้อื่น เท่ากบั 100.0 ลา้นบาท 116.5 ลา้นบาท 118.8 ลา้นบาท และ 108.1 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 

23.6 ร้อยละ 25.6 ร้อยละ 23.4 และร้อยละ 17.0 ของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวม ตามลําดบั โดยรายการหลกั

ประกอบดว้ย ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย ค่าสอบบญัชคีา้งจ่าย ดอกเบี้ยคา้งจ่าย และเจา้หนี้ค่าขนส่ง เป็นตน้ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายคา้ง

จ่ายของบรษิทัฯ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้สอดคล้องกบัการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ทัง้นี้ การเพิม่ขึน้ของ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่นรวม ในปี 2562 และ 2563 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของโบนัสพนักงานค้างจ่าย 

เนื่องจากบรษิทัฯ ไดม้กีารเปลี่ยนรอบการจ่ายโบนัสพนักงานในปี 2563 จากเดมิทีจ่่ายในช่วงสิน้ปีเป็นการจ่ายในช่วง

ไตรมาส 1 ของปีถดัไป ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายและเจา้หนี้อื่นลดลงในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 โดย

หลกัมาจากการลดลงของสาํรองส่วนลดจ่ายใหแ้ก่ลูกคา้ทีม่มีูลค่าการสัง่ซื้อครบตามมูลค่าทีก่ําหนด ลดลงจํานวน 22.9 

ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารจ่ายสว่นลดจ่ายใหแ้ก่ลกูคา้ในชว่งไตรมาส 1 ของทุกปี  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจําและรายไดร้บั

ล่วงหน้า เท่ากบั 2.3 ลา้นบาท 4.5 ลา้นบาท 6.3 ลา้นบาท และ 4.7 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 

1.2 และรอ้ยละ 0.7 ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นรวม ตามลําดบั โดยเงนิมดัจํา คอื เงนิประกนัผลงานจากผูร้บัเหมา

งานก่อสร้างอาคารและตดิตัง้เครื่องจกัร และรายได้รบัล่วงหน้า เกดิจากการทีบ่รษิทัฯ มแีนวทางในการให้ลูกค้าบาง

รายจ่ายชําระเงนิค่าสนิค้าล่วงหน้า ขึ้นอยู่กบัประวตัิการชําระเงนิ และความน่าเชื่อถือของลูกค้าแต่ละราย โดยการ

เพิ่มขึ้นของเงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าในปี 2561 - 2563 โดยหลักเป็นผลมาจากเงินประกันผลงานของ

ผูร้บัเหมาก่อสร้างอาคารและตดิตัง้เครื่องจกัรที่บรษิัทฯ มกีารลงทุนในปี 2562 – 2563 ทัง้นี้ เงนิมดัจําและรายได้รบั

ล่วงหน้าลดลงในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารจ่ายคนืเงนิประกนัผลงานและเงนิ

มดัจาํใหแ้ก่ผูผ้ลติเครือ่งจกัรตามกาํหนดระยะเวลาคนืเงนิรบัประกนัตามสญัญา 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มเีจา้หนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และ

ก่อสรา้ง เท่ากบั 3.5 ลา้นบาท 12.9 ลา้นบาท 11.5 ลา้นบาท และ 22.0 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 รอ้ยละ 2.8 รอ้ย

ละ 2.3 และรอ้ยละ 3.5 ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นรวม ตามลาํดบั โดยเจา้หนี้คา่ซือ้อุปกรณ์และก่อสรา้ง คอื เจา้หนี้

ค่าเครื่องจกัรของบรษิัทฯ ทัง้นี้ ในระหว่างปี 2562 – 30 มถุินายน 2564 เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างเพิม่ขึ้น

สอดคลอ้งกบัการลงทุนเพิม่เตมิในอาคาร เครือ่งจกัรและอุปกรณ์โรงงานของบรษิทัฯ และ TUKL ในชว่งเวลาดงักล่าว 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ จาํนวน 99.5 ลา้นบาท ซึง่เป็นเงนิ

กูย้มืของ TUKL เพือ่ใชเ้ป็นเงนิลงทุนในการก่อสรา้งโรงงานและซือ้เครือ่งจกัรของ TUKL 
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ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน 115.6 ลา้นบาท 126.8 ลา้นบาท 125.1 ลา้นบาท และ 132.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 11.4 รอ้ย

ละ 11.7 รอ้ยละ 12.3 และรอ้ยละ 9.9 ของหนี้สนิรวม ตามลําดบั โดยภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน คอื ประมาณ

การค่าตอบแทนพนักงานซึ่งบรษิัทฯ ต้องจ่ายให้แก่พนักงานในช่วงเวลาเกษียณอายุ ซึ่งจะคํานวณโดยใช้สมมติฐาน

ต่างๆ ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ เงนิเดอืนพนักงาน จํานวนพนักงาน และอายุงานของพนักงาน เป็นต้น 

ทัง้นี้ ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอายุงานของ

พนักงานและเงนิเดอืนของพนักงานโดยเฉลีย่จากการปรบัอตัราเงนิเดอืนประจําปี อย่างไรกด็ ีภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนักงานเพิม่ขึน้ในปี 2562 ยงัเป็นผลมาจากการลดลงของอตัราดอกเบี้ยทีใ่ชใ้นการคํานวณภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนักงานลดลงเล็กน้อยในปี 2563 เป็นผลมาจากการจ่ายชําระผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่ครบ

เกษยีณอายใุนปี 2563 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จํานวน 

1,245.1 ลา้นบาท 1,153.7 ลา้นบาท 1,482.7 ลา้นบาท และ 1,490.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1,153.7 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

โดยหลกัมาจากบรษิทัฯ ไดม้จี่ายเงนิปันผล จํานวนรวม 1,004.5 ลา้นบาท ทัง้จาํนวนในปี 2562 อย่างไรกด็ ีการลดลง

ดงักล่าวถูกชดเชยบางส่วนดว้ยการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้จากการรบัรูก้ําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี 2562 เท่ากบั 

835.4 ลา้นบาท และการรบัรูส้่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของ TUKL จํานวน 75.0 ลา้นบาท ดว้ยปัจจยั

ดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ลดลง 91.4 ลา้นบาท จาก 1,245.1 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 เป็น 1,153.7 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  

สาํหรบัสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 1,482.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้ือหุ้นจากการรบัรู้กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี 2563 เท่ากบั 

399.7 ลา้นบาท ซึง่ถูกหกัลบบางส่วนจากการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จาํนวน 123.0 ลา้นบาท ในปี 2563 ดว้ยปัจจยั

ดงักล่าวขา้งตน้ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 329.0 ลา้นบาท จาก 1,153.7 ลา้นบาท ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 เป็น 1,482.7 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  

สาํหรบัส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 เท่ากบั 1,490.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้จากการรบัรู้กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวดหก

เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 เท่ากบั 114.2 ลา้นบาท และการรบัรูส้่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม

ของ AMG-TFM จํานวน 16.7 ล้านบาท อย่างไรด ีการเพิม่ขึน้ดงักล่าวถูกหกัลบเกอืบทัง้หมดจากการจ่ายเงนิปันผล 

จาํนวน 123.0 ลา้นบาท ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เลก็น้อย 7.9 

ลา้นบาท จาก 1,482.7 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็น 1,490.6 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2564 เมื่อวนัที ่5 สงิหาคม 2564 ไดม้กีารประกาศจ่ายเงนิปัน

ผลระหว่างกาล  จาํนวนรวม 410.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 1.0 บาทต่อหุน้ โดยบรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที ่

3 กนัยายน 2564 และบรษิทัฯ จะรบัรูร้ายการการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในงบการเงนิสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 

กนัยายน 2564  
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16.1.3 การวิเคราะหก์ระแสเงินสด 

จากการเปลีย่นแปลงของกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจดัหาเงนิ ส่งผลให้

ในปี 2561 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เท่ากบั 50.3 ล้านบาท 92.3 ล้านบาท และ 

119.3 ลา้นบาท ตามลําดบั และในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสด เท่ากบั 123.2 ลา้นบาท และ 38.0 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยมรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงของกระแส

เงนิสดทีส่าํคญัดงันี้ 

กระแสเงินสด (ล้านบาท) 

สาํหรบัปี ส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

กิจกรรมดาํเนินงาน 

- เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดําเนินงานกอ่น 

การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน 

564.2 845.6 606.1 300.3 173.4 

- การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน 10.2 (35.1) (29.1) (118.3) (125.0) 

- ดอกเบีย้รบัและภาษเีงนิได ้ (3.0) (8.7) (13.9) (0.7) (0.9) 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 571.4 801.8 563.0 181.3 47.5 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 4.2 168.3 (317.4) (165.8) (211.4) 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (529.6) (915.9) (208.3) 21.1 81.7 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) สทุธิ 46.0 54.2 37.4 36.7 (82.2) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 8.3 50.3 92.3 92.3 119.3 

กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด (4.0) (12.3) (10.4) (5.7) (0.9) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 50.3 92.3 119.3 123.2 38.0 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน สําหรบัปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากบั 571.4 ล้านบาท 

801.8 ล้านบาท และ 563.0 ล้านบาท ตามลําดบั และบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน สําหรบังวดหก

เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 เท่ากบั 181.3 ลา้นบาท และ 47.5 ลา้นบาท โดยในปี 2561 บรษิทัฯ มี

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน เท่ากบั 571.4 ลา้นบาท โดยหลกัมาจาก (1) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

(ก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน) จํานวน 564.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 

327.4 ลา้นบาท บวกกลบัดว้ยสว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ (TMAC) และคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางบญัชทีี่ไม่เป็นกระแสเงนิสด จํานวน 116.9 ล้านบาท และ 122.8 ล้านบาท ตามลําดบั และ (2) 

กระแสเงนิสดจากการเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน จาํนวน 10.2 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้

การคา้ จํานวน 83.5 ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึน้ตามซึ่งเป็นไปตามรอบระยะเวลาการชําระเงนิของเจา้หนี้การคา้ตามปกต ิซึ่ง

ถูกหกัลบบางส่วนดว้ยการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้ (ก่อนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) จํานวน 62.9 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไป

ตามการเตบิโตของรายไดข้องบรษิทัฯ เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า 

สําหรบัปี 2562 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากบั 801.8 ล้านบาท โดยหลกัมาจาก  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน) จํานวน 845.6 ล้านบาท ซึ่งมาจาก

กาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 915.5 ลา้นบาท บวกกลบัดว้ยคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย เป็นคา่ใชจ้า่ยทางบญัชทีี่

ไมเ่ป็นกระแสเงนิสด จาํนวน 125.8 ลา้นบาท แต่หกัลบดว้ยกาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน ซึง่เป็น

กาํไรทางบญัชทีีไ่มเ่ป็นกระแสเงนิสดสทุธจิากคา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนขายทีด่นิ จาํนวน 271.0 ลา้นบาท หกัลบดว้ยการ

ลงทุนเพิม่เตมิในเงนิทุนหมุนเวยีนสุทธ ิจํานวน 35.1 ล้านบาท โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การค้า 
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(ก่อนหกัคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู) จาํนวน 63.8 ลา้นบาท หกัลบการกบัการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น จาํนวน 

22.2 ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึน้ตามการโตของรายไดแ้ละตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ ตามลําดบั และค่าใชจ้่ายภาษี

เงนิไดส้ทุธดิว้ยดอกเบีย้รบั จาํนวน 8.7 ลา้นบาท  

สําหรบัปี 2563 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากบั 563.0 ล้านบาท โดยหลกัมาจาก

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน) จํานวน 606.1 ล้านบาท ซึ่งมาจาก

กําไรจากการดําเนินงาน จํานวน 454.9 ล้านบาท ปรบัปรุงดว้ยค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายทาง

บญัชทีีไ่มเ่ป็นกระแสเงนิสด จาํนวน 131.2 ลา้นบาท หกัลบดว้ยการลงทุนเพิม่เตมิในเงนิทุนหมนุเวยีนสทุธ ิจาํนวน 29.1 

ล้านบาท โดยหลกัมาจากการลงทุนเพิม่เตมิในสนิคา้คงเหลอื จํานวน 122.5 ล้านบาท ตามการเพิม่ขึน้ในวตัถุดบิและ

วตัถุดบิระหว่างทาง เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารสัง่ซื้อวตัถุดบิในช่วงทีร่าคาปรบัตวัลดลงในช่วงปลายปี 2563 เพื่อบรหิาร

จดัการตน้ทุนวตัถุดบิของบรษิทัฯ ซึ่งถูกหกัลบบางส่วนกบัการลดลงของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น จํานวน 56.6 ลา้น

บาท ตามการลดลงของรายได ้และการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น จาํนวน 53.6 ลา้นบาท ตามการเพิม่ขึน้

ของมลูคา่การสัง่ซือ้วตัถุดบิในชว่งปลายปี 2563 ดงักล่าวขา้งตน้ 

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดาํเนินงาน จาํนวน 

47.5 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ก่อนการเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน) จาํนวน 

173.4 ล้านบาท ซึ่งมาจากกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 915.5 ล้านบาท บวกกลบัด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตดั

จําหน่าย เป็นค่าใช้จ่ายทางบญัชทีี่ไม่เป็นกระแสเงนิสด จํานวน 125.8 ล้านบาท ซึ่งถูกหกัลบบางส่วนจากการลงทุน

เพิม่เตมิในเงนิทุนหมุนเวยีนสุทธ ิจาํนวน 125.0 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นผลมาจาก (1) การเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้และ

ลูกหนี้อื่น จาํนวน 222.8 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นไปตามการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้ตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการ

ขาย และ (2) การเพิม่ขึ้นของสนิค้าคงเหลอื จํานวน 14.6 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของสนิค้าสําเร็จรูป

สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขาย ซึ่งถูกหกัลบบางส่วนจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้ จํานวน 114.6 

ล้านบาท โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของมูลค่าการสัง่ซื้อวตัถุดบิในช่วงปลายงวดและการเพิม่ขึ้นของราคาวตัถุดิบ  

ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของเจ้าหนี้การคา้ของ AMG-TFM จากการที ่AMG-TFM ไดเ้ริม่ดําเนินการเชงิพาณิชย์ในช่วง

ไตรมาสที ่2 ปี 2564 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน  

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน สาํหรบัปี 2561 และ 2562 เท่ากบั 4.2 ลา้นบาท และ 168.3 ลา้น

บาท ซึ่งโดยหลกัมาจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในการร่วมค้าและอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนในปี 2561 และ 2562 

ตามลําดบั และบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน สาํหรบัปี 2563 เท่ากบั 317.4 ลา้นบาท และบรษิทัฯ มี

กระแสเงนิสดจาก ใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2564 เท่ากบั 165.8 

ลา้นบาท และ 211.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

โดยในปี 2561 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน เท่ากบั 4.2 ลา้นบาท โดยหลกัมาจาก (1) เงนิสดรบั

คนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จาก TMAC สทุธ ิ69.9 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัฯ ไดม้กีารจาํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC และ

ได้รบัชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้จาก TMAC ดงักล่าวขา้งต้น และ (2) เงนิสดรบัจากการจําหน่ายเงนิลงทุนใน TMAC 

จาํนวน 31.6 ลา้นบาท อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิสดมดัจาํค่าทีด่นิของ TUKL จาํนวน 49.5 ลา้นบาท และมี

รายจ่ายเพือ่การรกัษาและยดือายกุารใชง้าน (Preventive Maintenance) ของเครือ่งจกัร จาํนวน 74.2 ลา้นบาท 

สาํหรบัปี 2562 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน เท่ากบั 168.3 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากเงนิสดรบั

จากการจําหน่ายอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนสุทธจิากค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนขายที่ดนิ จํานวน 423.2 ล้านบาท 

อยา่งไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิสดซือ้ทีด่นิและปรบัปรุงพืน้ทีข่อง TUKL รวมจาํนวน 200.1 ลา้นบาท และการเขา้

ซือ้อุปกรณ์โรงงาน จาํนวน 30.6 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน เท่ากบั 317.4 
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ลา้นบาท โดยหลกัมาจาก (1) การลงทุนเพิม่เตมิในสายการผลติอาหารปลาในโรงงานมหาชยั จาํนวน 96.7 ลา้นบาท (2) 

การลงทุนเพิ่มเติมในอาคารและเครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิตไอน้ําเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสําหรบัการขยาย

สายการผลติของบรษิทัฯ จาํนวน 50.7 ลา้นบาท และ (3) ลงทุนก่อสรา้งอาคารของ TUKL จาํนวน 87.8 ลา้นบาท 

สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน จํานวน 

165.8 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการจ่ายเงนิค่าซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ รวมจํานวนรวม 202.6 ล้านบาท จากการ

ลงทุนใน อาคาร เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ของ TUKL  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิสาํหรบัปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากบั 529.6 ลา้นบาท 915.9 ลา้น

บาท และ 208.3 ลา้นบาท ตามลําดบั และกระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

มถุินายน 2563 และ 2564 เท่ากบั 21.1 ลา้นบาท และ 81.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 529.6 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นผลมา

จากเงนิสดจ่ายจากการจ่ายเงนิปันผล เป็นจาํนวน 1,210.5 ลา้นบาท ซึง่ถูกหกัลบบางส่วนดว้ยเงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน

จดทะเบยีนชําระแลว้ จํานวน 320.0 ลา้นบาท เพื่อปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ และเงนิสดรบัจากการเบกิเงนิ

กูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิสทุธจิาํนวน 339.4 ลา้นบาท  

สาํหรบัปี 2562 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 915.9 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นผลมา

จากเงนิสดจ่ายจากการจ่ายเงนิปันผล จํานวนรวม 1,004.5 ล้านบาท ซึ่งถูกหกัลบบางส่วนดว้ยเงนิสดรบัจากการเรยีก

ชําระเงนิค่าหุน้ของ TUKL (ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม) จํานวน 75.1 ลา้นบาท จากการจดัทํางบการเงนิ

รวมของกลุ่มบรษิทัฯ 

สาํหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 208.3 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นผลมา

จาก(1) เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จาํนวน 129.5 ลา้นบาท และ (2) เงนิสดจ่ายจากการจ่ายเงนิ

ปันผล ระหว่างกาล จํานวนรวม 123.0 ล้านบาท อย่างไรกด็ ีการลดลงดงักล่าวถูกชดเชยบางส่วนจากการมเีงนิสดรบั

จากการเรยีกชาํระเงนิคา่หุน้ของ TUKL (ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม) เพิม่เตมิจากในปี 2562 จาํนวน 52.3 

ลา้นบาท จากการจดัทาํงบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ 

สําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 

จาํนวน 81.7 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากเงนิสดรบัจากการเบกิเงนิกูย้มืเงนิระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสุทธิ

จํานวน 194.4 ล้านบาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ และการจ่ายเงนิปันผลจํานวน 123.0 ลา้นบาท ในช่วง

เวลาดงักล่าว 

สภาพคล่องและความสามารถในการชาํระหน้ี 

สภาพคล่อง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที่ 30 มถุินายน 2564 บรษิัทฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง

เท่ากบั 1.1 เท่า 1.1 เท่า 1.3 เท่า และ 1.2 เท่า ตามลําดบั และบรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ ประมาณ 0.6 

เท่า 0.7 เท่า 0.7 เท่า และ 0.7 เท่า ตามลาํดบั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากนั คอื 1.1 เท่า ทัง้นี้ เป็นผลมา

จากการที่บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์หมุนเวยีนและหนี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึ้นในสดัส่วนที่ใกล้เคยีงกนั อย่างไรก็ด ีอตัราส่วน

สภาพคล่องหมุนเรว็เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 0.6 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็น 0.7 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
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โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้และเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในสดัส่วนทีส่งูกว่าการเพิม่ขึน้ของ

หนี้สนิหมนุเวยีน โดยการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้เป็นไปตามการเตบิโตของรายได ้ในขณะทีก่ารเพิม่ขึน้ของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสดเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของ TUKL จากการรบัเงนิสด

เพิม่ทุนค่าหุน้สามญั (ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม) จํานวน 75.1 ลา้นบาท ในช่วงปี 2562 เพื่อรองรบัการ

ลงทุนก่อสรา้งอาคารโรงงานในปี 2563 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง เพิม่ขึน้จาก 1.1 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

เป็น 1.3 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามลําดบั โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยห์มุนเวยีนและการ

ลดลงของหนี้สนิหมุนเวยีน โดยสนิทรพัย์หมุนเวยีนเพิม่ขึ้น โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิค้าคงเหลอื เนื่องจาก

บรษิทัฯ มกีารสัง่ซือ้วตัถุดบิในชว่งทีร่าคาปรบัตวัลดลงในชว่งปลายปี 2563 เพือ่บรหิารจดัการตน้ทุนวตัถุดบิของบรษิทัฯ 

และการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของ TUKL จากการรบัเงนิสดเพิม่ทุนค่าหุน้สามญั (ส่วนของส่วน

ไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม) จาํนวน 52.3 ลา้นบาท ในช่วงปี 2563 เพื่อรองรบัการลงทุนก่อสรา้งอาคารโรงงานเพิม่เตมิ

และการซื้อเครื่องจกัรสาํหรบัโครงการลงทุนของ TUKL ในปี 2564 ในขณะทีห่นี้สนิหมุนเวยีนลดลงจากการจ่ายคนืเงนิ

กูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิโดยใชก้ระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานสทุธจิาํนวน 129.5 ลา้นบาท ทัง้นี้ อตัราส่วน

สภาพคล่องหมุนเรว็ เท่ากนั คอื 0.7 เท่า โดยหลกัเป็นผลมาจากผลรวมของลูกหนี้การคา้และเงนิสดรายการเทยีบเท่า

เงนิสดลดลงในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกบัการลดลงของหนี้สนิหมนุเวยีน 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่องลดลงเลก็น้อยจาก 1.3 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 เป็น 1.2 เท่า ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 ในขณะทีอ่ตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ

วนัที ่30 มถุินายน 2564 เท่ากนั คอื 0.7 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์หมุนเวยีนรวมตํ่ากว่าการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิ

หมุนเวยีนเลก็น้อย ในขณะทีส่นิทรพัย์สภาพคล่อง ซึ่งได้แก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและลูกหนี้การค้าและ

ลกูหนี้อื่น เพิม่ขึน้ในสดัสว่นใกลเ้คยีงกบัการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิหมนุเวยีน 

ทัง้นี้ ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ ระยะเวลาผลติสนิคา้เฉลีย่ และระยะเวลาชาํระหนี้เฉลีย่ ซึง่เป็นองคป์ระกอบในการ

คาํนวณวงจรเงนิสด (Cash Cycle) ของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และสาํหรบังวด

หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 สามารถแสดงไดด้งันี้  

วงจรเงินสด (วนั) 
สาํหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดหก

เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 

มิถนุายน 

2561 2562 2563 2564 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ 47.9 48.2 56.1 56.11 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 12.3 10.8 14.7 14.71 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลีย่ 26.9 29.1 35.7 37.31 

Cash Cycle 33.4 29.9 35.1 33.51 

หมายเหตุ: 1 ปรบัเป็นเตม็ปีเพือ่เปรยีบเทยีบ 

บรษิทัฯ มวีงจรเงนิสดหมุนเวยีน (Cash Cycle) ในปี 2561 – 2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2564 อยูท่ีป่ระมาณ 30 – 35 วนั โดยมรีายละเอยีดวงจรเงนิสดหมนุเวยีน (Cash Cycle) ทีส่าํคญัดงันี้ 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในช่วงปี 2561 – 2563 และงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 อยู่ในระดบั

ใกลเ้คยีงกนัทีป่ระมาณ 48 – 56 วนั ในปี 2561 – 2563 ซึ่งอยู่ในช่วงไม่เกนิจากกําหนดระยะเวลาการใหส้นิเชื่อการคา้ 

(Credit Term) ใหแ้ก่ลกูคา้สว่นใหญ่ ซึง่เท่ากบัไมเ่กนิ 60 วนั  
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ระยะเวลาการเกบ็หนี้ของบรษิทัฯ ในปี 2561 – 2562 อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกนั ประมาณ 48 วนั ซึง่เป็นไปตาม

การจ่ายชําระเงนิตามปกต ิและระยะเวลาการเกบ็หนี้ของบรษิทัฯ ในปี 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

2564 ประมาณ 56 วนั เพิม่ขึน้จากช่วงปีก่อนหน้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ซึง่สง่ผลกระทบทางเศรษฐกจิต่อกลุ่มลกูคา้ของบรษิทัฯ และสง่ผลใหล้กูคา้มกีารจ่ายชาํระหนี้เกนิจาก

กาํหนดการชาํระเพิม่ขึน้  

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ในช่วงปี 2561 – 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 อยู่ในระดบั

ค่อนขา้งสัน้และใกลเ้คยีงกนั ประมาณ 11 – 15 วนั โดยระยะเวลาขายสนิคา้ของบรษิทัฯ อยู่ในระดบัค่อนขา้งสัน้เป็นผล

มาจากการทีบ่รษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการแนวทางในการผลติสนิคา้สาํเรจ็รปูใหเ้หมาะสมกบัประมาณการยอดขายในแต่

ละช่วงเวลา จึงไม่มีความจําเป็นในการเก็บสํารองสินค้าในปรมิาณสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัไม่มงีานระหว่างทํา 

เนื่องจากกระบวนการผลติส่วนใหญ่เป็นการผลติแบบต่อเนื่อง (Continuous Process) ทัง้หมด และมรีะยะเวลาในการ

ผลติสนิค้าค่อนขา้งสัน้ ประมาณ 2 ชุดการผลติต่อ 1 ชัว่โมง อย่างไรก็ด ีในปี 2563 และงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2564 ระยะเวลาขายสนิคา้มแีนวโน้มเพิม่ขึน้จากประมาณ 11 - 12 วนั สําหรบัปี 2561 – 2562 เป็น 15 วนั 

สาํหรบัปี 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 ตามลําดบั โดยการเพิม่ขึน้เนื่องจากบรษิทัฯ มี

การทดลองตลาดในธุรกจิผลติภณัฑป์ลากะพงและมกีารรบัซื้อผลผลติปลากะพงจากเกษตรกรเพื่อนํามาแปรรปูเพื่อช่วย

ขยายตลาดปลากะพงและสนับสนุนการขายของลูกคา้เกษตรกรของบรษิทัฯ อย่างไรกด็ ีในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิทัฯ 

ไดยุ้ตกิารเขา้ทดลองตลาดในธุรกจิจาํหน่ายผลติภณัฑป์ลากะพง และไม่มสีนิคา้คงเหลอืทีเ่ป็นผลติภณัฑป์ลากะพงแปร

รูปดงักล่าวตัง้แต่ในเดอืนมถุินายน 2564 เป็นต้นไป อย่างไรก็ด ีระยะเวลาขายสนิค้าในงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2564 ยงัอยู่ในระดบัประมาณ 15 วนั เป็นผลมาจากบรษิทัฯ มสีนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของสนิคา้

สาํเรจ็รปู ซึง่เตบิโตตามรายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยในช่วงปี 2561 – 2563 และงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 อยู่ในระดบั

ใกลเ้คยีงกนัทีป่ระมาณ 27 – 37 วนั ซึง่สอดคลอ้งกบัระยะเวลาการใหส้นิเชื่อการคา้ (Credit Term) โดยเฉลีย่ทีบ่รษิทัฯ 

ไดร้บัจากคูค่า้ ซึง่เท่ากบัไมเ่กนิ 60 วนั 

ความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ) เท่ากบัรอ้ยละ 27.9 รอ้ยละ 74.2 รอ้ยละ 34.5 

และรอ้ยละ 15.514

15 สาํหรบัปี 2561 2562 และ 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืน 30 มถุินายน 2564 ตามลําดบั โดยอตัรา

ผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น (ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ) เพิม่ขึน้จากร้อยละ 27.9 สําหรบัปี 2561 เป็นร้อยละ 74.2 

สาํหรบัปี 2562 เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของกําไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และการลดลงของส่วนของผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัฯ เฉลี่ย โดยกําไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 407.0 ล้านบาท สําหรบัปี 2561 เป็น 

841.9 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2562 ตามการเตบิโตของผลการดาํเนินงานจากการขายอาหารสตัว ์ประกอบกบักาํไรจากการ

จาํหน่ายทีด่นิทีไ่ม่ใช่สนิทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน (Non-core Operating Asset) ซึง่เป็นรายการทีเ่กดิเพยีงครัง้เดยีว 

(One-time Transaction) ในขณะทีส่่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เฉลีย่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มแีนวโน้มลดลงจาก 

ณ วนัสิ้นปีก่อนหน้าจาก 1,457.0 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เป็น 1,133.9 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากการจ่ายเงนิปันผล จํานวนรวม 1,004.5 ล้านบาท ในปี 2562 โดยการลดลงดงักล่าวถูก

ชดเชยบางส่วนดว้ยการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้ตามกําไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จงึทาํใหส้่วนของผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัฯ ลดลงน้อยกวา่จาํนวนเงนิปันผลดงักล่าวขา้งตน้ 

 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ) ลดลงจากรอ้ยละ 74.2 สําหรบัปี 2562 เป็น

รอ้ยละ 34.5 และรอ้ยละ 15.5 สาํหรบัปี 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 ตามลาํดบั เป็นผล

 
15  ปรบัเป็นเตม็ปีเพือ่เปรยีบเทยีบ 



สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์   บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
   

 

 

สว่นที ่2.4.16 หน้า 45 

 

มาจากการลดลงของกําไรส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ และการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เฉลี่ย 

โดยกาํไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ลดลงจาก 841.9 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2562 เป็น 411.7 ลา้นบาท และ 102.6 

ลา้นบาท สาํหรบัปี 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 ตามลําดบั โดยหลกัเป็นผลมาจากการ

ลดลงของผลการดําเนินงานจากการขายอาหารสตัว ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) และสถานการณ์โรคระบาดในกุง้ในชว่งปลายปี 2563 – 30 มถุินายน 2564 ประกอบกบัในปี 2562 บรษิทัฯ 

มกีําไรจากการจําหน่ายทีด่นิทีไ่ม่ใช่สนิทรพัย์หลกัในการดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) (หลงัค่าใชจ้่ายภาษี

เงนิได้) ซึ่งเป็นรายการที่เกิดเพยีงครัง้เดียว (One-time Transaction) ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉลี่ย

เพิม่ขึน้จาก 1,133.9 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็น 1,194.7 ล้านบาท และ 1,359.0 ล้านบาท ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 ตามลําดบั ตามกําไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ อย่างไรกด็ ีการ

เพิม่ขึน้ดงักล่าวถูกหกัลบบางส่วนดว้ยการจ่ายเงนิปันผล จํานวนเท่ากนั คอื 123.0 ลา้นบาท ทัง้ในปี 2563 และในงวด

หกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้จากผลการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ เท่ากบัรอ้ยละ 

28.1 รอ้ยละ 52.0 และรอ้ยละ 30.8 และรอ้ยละ 10.6 15

16 สาํหรบัปี 2561 2562 และ 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุด

วนัที ่30 มถุินายน 2564 ตามลําดบั โดยอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้จากผลการดําเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก

รอ้ยละ 28.1 สาํหรบัปี 2561 เป็นรอ้ยละ 52.0 สาํหรบัปี 2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของกําไรสุทธจิากการ

ดาํเนินงานปกต ิและการลดลงของส่วนของผูถ้อืหุน้เฉลีย่ โดยกําไรสุทธจิากการดาํเนินงานปกต ิเพิม่ขึน้จาก 413.3 ลา้น

บาท สาํหรบัปี 2561 เป็น 623.9 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2562 ตามการเตบิโตของผลการดาํเนินงานจากการขายอาหารสตัว ์

และส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เฉลีย่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มแีนวโน้มลดลงจาก ณ วนัสิน้ปีก่อนหน้า โดยหลกั

เป็นผลมาจากการจ่ายเงนิปันผล จํานวนรวม 1,004.5 ล้านบาท ในปี 2562 โดยการลดลงดงักล่าวถูกชดเชยบางส่วน

ดว้ยการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้ตามกําไรสุทธ ิจงึทําใหส้่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงน้อยกว่าจํานวนเงนิปันผลดงักล่าว

ขา้งตน้ 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้จากผลการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ ในช่วงปี 2563 - งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

มถุินายน 2564 ลดลงจากรอ้ยละ 52.0 สาํหรบัปี 2562 เป็นรอ้ยละ 30.8 และรอ้ยละ 10.6 สาํหรบัปี 2563 และสาํหรบั

งวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามลําดับ โดยหลักเป็นผลมาจากการลดลงของกําไรสุทธิจากการ

ดาํเนินงานปกต ิและการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้เฉลีย่ โดยกําไรสุทธจิากการดาํเนินงานปกตลิดลงจาก 623.9 ลา้น

บาท สาํหรบัปี 2562 เป็น 405.4 ลา้นบาท และ 80.4 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

มถุินายน 2564 ตามลําดบั โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของผลการดําเนินงานจากการขายอาหารสตัว์น้ํา จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์โรคระบาดในกุ้งในช่วง

ปลายปี 2563 – 30 มถุินายน 2564ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเพิม่ขึ้นตามกําไรสุทธ ิอย่างไรก็ดี การเพิม่ขึ้น

ดงักล่าวถูกหกัลบบางส่วนดว้ยการจ่ายเงนิปันผลจาํนวนเท่ากนั คอื 123.0 ลา้นบาท ทัง้ในปี 2563 และในงวดหกเดอืน

สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 

ประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์เท่ากบัรอ้ยละ 17.9 รอ้ยละ 37.4 และรอ้ยละ 17.3 และรอ้ยละ 7.117 สาํหรบัปี 

2561 2562 และ 2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 ตามลําดบั โดยอตัราผลตอบแทนจาก

ทรพัยส์นิเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 17.9 สาํหรบัปี 2561 เป็นรอ้ยละ 37.4 สาํหรบัปี 2562 สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของอตัรา

ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ) โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของกําไรสุทธ ิในขณะที่

สนิทรพัยร์วมเฉลีย่อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบั ณ วนัสิน้ปีก่อนหน้า โดยกําไรสุทธขิองบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 406.6 ลา้นบาท 

สําหรบัปี 2561 เป็น 839.8 ล้านบาท สําหรบัปี 2562 ตามการเตบิโตของผลการดําเนินงานจากการขายอาหารสตัว์ 

ประกอบกบักําไรจากการจําหน่ายที่ดนิทีไ่ม่ใช่สนิทรพัย์หลกัในการดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) ซึ่งเป็น

 
16  ปรบัเป็นเตม็ปีเพือ่เปรยีบเทยีบ 



สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์   บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
   

 

 

สว่นที ่2.4.16 หน้า 46 

 

รายการทีเ่กดิเพยีงครัง้เดยีว (One-time Transaction) และสนิทรพัย์รวมเฉลี่ยอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบั ณ วนัสิน้ปีก่อน

หน้า เป็นผลมาจากการลงทุนเพิม่เตมิในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธจิาํนวน 143.2 ลา้นบาท ในปี 2562 ซึง่ชดเชยกบั

การจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนในปี 2562 โดยอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนมมีลูคา่ทางบญัช ีเท่ากบั 152.2 

ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ลดลงจากรอ้ยละ 37.4 สําหรบัปี 2562 เป็นรอ้ยละ 17.3 และและรอ้ยละ 7.1 

สําหรบัปี 2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 ตามลําดบั สอดคล้องกบัการลดลงของอตัรา

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ) โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของกําไรสุทธ ิและการ

เพิม่ขึน้ของสนิทรพัยร์วมเฉลีย่ โดยกําไรสุทธลิดลงโดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของผลการดําเนินงานจากการขาย

อาหารสตัว์น้ํา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์โรค

ระบาดในกุง้ในช่วงปลายปี 2563 – 30 มถุินายน 2564 ประกอบกบัในปี 2562 บรษิทัฯ มกีําไรจากการจําหน่ายทีด่นิที่

ไม่ใช่สนิทรพัย์หลกัในการดําเนินงาน (Non-core Operating Asset) (หลงัค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้) ซึ่งเป็นรายการที่เกิด

เพยีงครัง้เดยีว (One-time Transaction) ดงักล่าวขา้งตน้ ในขณะทีส่นิทรพัยร์วมเฉลีย่เพิม่ขึน้จากการลงทุนเพิม่เตมิใน

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธจิํานวน 183.8 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งประกอบดว้ยจาก (1) TUKL ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย

ของบรษิทัฯ ได้เริม่ลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงาน จํานวน 106.5 ล้านบาท และ (2) การขยายสายการผลติอาหารปลา

เพิม่เตมิ มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งทําใหบ้รษิทัฯ มกีําลงัการผลติอาหารปลาเพิม่ขึน้จาก 72,000 ตนัต่อปี ในปี 

2562 เป็น 90,000 ตนัต่อปี ในปี 2563 และการลงทุนเพิม่เตมิในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 มถุินายน 2564 โดยหลกั คอื เครือ่งจกัรระหวา่งตดิตัง้ของ TUKL ซึง่เพิม่ขึน้ 277.8 ลา้นบาท 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยจ์ากผลการดําเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ เท่ากบัรอ้ยละ 18.2 รอ้ยละ 27.8 และ

ร้อยละ 17.1 และร้อยละ 6.0 16

17 สําหรบัปี 2561 2562 และ 2563 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 

ตามลาํดบั โดยอตัราผลตอบแทนจากทรพัยส์นิเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 18.2 สาํหรบัปี 2561 เป็นรอ้ยละ 27.8 สาํหรบัปี 2562 

สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ) โดยหลกัเป็นผลมาจากการ

เพิม่ขึน้ของกําไรสุทธจิากการดาํเนินงานปกต ิในขณะทีส่นิทรพัยร์วมเฉลีย่อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบั ณ วนัสิน้ปีก่อนหน้า 

โดยกําไรสุทธจิากการดําเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 413.3 ล้านบาท สาํหรบัปี 2561 เป็น 623.9 ล้านบาท 

สาํหรบัปี 2562 ตามการเตบิโตของผลการดําเนินงานจากการขายอาหารสตัว ์ในขณะทีส่นิทรพัย์รวมเฉลี่ยอยู่ในระดบั

ใกลเ้คยีงกบั ณ วนัสิน้ปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการลงทุนเพิม่เตมิในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธจิาํนวน 143.2 ลา้น

บาท ในปี 2562 ซึง่ชดเชยกบัการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนในปี 2562 โดยอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนมี

มลูคา่ทางบญัช ีเท่ากบั 152.2 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยจ์ากผลการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ ลดลงจากรอ้ยละ 27.8 สาํหรบัปี 2562 

เป็นร้อยละ 17.1 และร้อยละ 6.0 สําหรบัปี 2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564 ตามลําดบั 

สอดคลอ้งกบัการลดลงของอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ) โดยหลกัเป็นผลมาจากการ

ลดลงของกําไรสุทธจิากการดําเนินงานปกต ิและการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์รวมเฉลี่ย โดยกําไรสุทธจิากการดําเนินงาน

ปกตลิดลงจาก 623.9 ล้านบาท สําหรบัปี 2562 เป็น 405.4 ล้านบาท และ 36.3 ล้านบาท สําหรบัปี 2563 และสําหรบั

งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 ตามลาํดบั โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของผลการดาํเนินงานจากการ

ขายอาหารสตัวน้ํ์า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์โรค

ระบาดในกุ้งในช่วงปลายปี 2563 – 30 มถุินายน 2564 ในขณะทีส่นิทรพัย์รวมเฉลี่ยเพิม่ขึน้จากการลงทุนเพิม่เตมิใน

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธจิํานวน 183.8 ล้านบาท ซึ่งประกอบดว้ยจาก (1) TUKL ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ไดเ้ริม่ลงทุนก่อสรา้งอาคารโรงงาน จํานวน 106.5 ลา้นบาท และ (2) การขยายสายการผลติอาหารปลาเพิม่เตมิ มูลค่า

ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งทําให้บรษิัทฯ มกีําลงัการผลิตอาหารปลาเพิม่ขึ้นจาก 72,000 ตนัต่อปี ในปี 2562 เป็น 

 
17  ปรบัเป็นเตม็ปีเพือ่เปรยีบเทยีบ 
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90,000 ตนัต่อปี ในปี 2563 และการลงทุนเพิม่เตมิในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

2564 โดยหลกั คอื เครือ่งจกัรระหวา่งตดิตัง้ของ TUKL ซึง่277.8 ลา้นบาท 

ความสามารถในการชาํระหนี้  

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เท่ากบั 0.8 เท่า 0.9 เท่า 0.7 เท่า และ 0.9 เท่า ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ย 

(Interest Bearing Debt) ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึ่งเท่ากบั 0.4 เท่า 0.4 เท่า 0.2 เท่า และ 0.3 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 2562 และ 2563 และวนัที ่30 มถุินายน 2564 ตามลาํดบั  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เพิม่ขึน้จาก 0.8 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2561 เป็น 0.9 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยหลกัมาจากการลดลงของสว่นของผูถ้อืหุน้และการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิ

รวมจากการจ่ายเงนิปันผล จํานวนรวม 1,004.5 ลา้นบาท ในปี 2562 ดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของเงนิ

กูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิและเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ในขณะทีอ่ตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ย (Interest 

Bearing Debt) ต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากนั คอื 0.4 เท่า 

เนื่องจากส่วนของผูถ้อืหุน้และหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) อยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบั ณ วนัทีส่ิน้ปี

ก่อนหน้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

(Interest Bearing Debt) ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ลดลงจาก 0.9 เท่า และ 0.4 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตามลําดบั 

เป็น 0.7 เท่า และ 0.2 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามลําดบั โดยหลกัมาจากการลดลงของหนี้สนิรวมจากการจ่าย

คนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้ตามกําไรเบด็เสรจ็รวมของบรษิทัฯ สาํหรบั

ปี 2563 สทุธดิว้ยเงนิปันผลจ่าย จาํนวน 123.0 ลา้นบาทดงักล่าวขา้งตน้  

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

(Interest Bearing Debt) ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 0.2 เท่า และ 0.7 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ตามลําดบั เป็น  0.3 เท่า และ 0.9 เท่า ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 ตามลําดบั โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของส่วนของ

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) และหนี้สนิรวมในสดัส่วนทีส่งูกวา่การเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้โดย

การเพิม่ขึน้ของหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) และหนี้สนิรวม โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของ

เงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธจิํานวน 194.8 ล้านบาท ดงักล่าวขา้งต้น ในขณะทีก่ารเพิม่ขึน้

ของส่วนของผูถ้อืหุน้เป็นไปตามกําไรเบด็เสรจ็รวมซึ่งส่วนหนึ่งถูกหกัลบโดยการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ สาํหรบังวด

หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564  

หากพจิารณาถงึความสามารถในการชาํระดอกเบี้ยของบรษิทัฯ พบว่า ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของ

บรษิทัฯ เท่ากบั 64.8 เท่า 132.9 เท่า 110.8 เท่า และ 17.7 เท่า สําหรบัปี 2561 2562 และ 2563 และสําหรบังวดหก

เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 ตามลําดบั อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบรษิทัฯ อยู่ในระดบั

ค่อนขา้งสูง เนื่องจากบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากการดําเนินงานอยู่ในระดบัสูงในขณะทีค่่าใชจ้่ายดอกเบี้ยอยู่ในระดบั

ค่อนขา้งตํ่า ทัง้นี้ ความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2561 - 2563 มแีนวโน้มเพิม่ขึน้โดยหลกัเป็น

ผลมาจากการลดลงของดอกเบีย้จ่ายจากการจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิในช่วงเวลาดงักล่าว โดย

ความสามารถในการชาํระดอกเบีย้โตอย่างกา้วกระโดดในปี 2562 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเตบิโตของ

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน จาก 571.4 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 801.8 ล้านบาท ในปี 2562 ตามการ

เตบิโตของผลการดาํเนินงานในช่วงปีดงักล่าว ประกอบกบัการลดลงของดอกเบีย้จ่ายจาก 9.3 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 

6.0 ลา้นบาท ในปี 2562 ทัง้นี้ ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยลดลงเลก็น้อยในปี 2563 เป็นผลมาจากการลดลงของ
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เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน จาก 801.8 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 563.0 ลา้นบาท ในปี 2563 อย่างไรกด็ ี

ดอกเบีย้จ่ายลดลงจาก 6.0 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 5.1 ลา้นบาท ในปี 2563 

ทัง้นี้ อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบรษิทัฯ สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

2564 เท่ากบั 17.7 เท่า ลดลงอย่างมนีัยสาํคญัจากปีก่อนหน้า โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของกระแสเงนิสดจาก

การดาํเนินงานตามการลดลงของผลการดาํเนินงานและการลงทุนในเงนิทุนหมุนเวยีนสุทธ ิโดยหลกัจากการเพิม่ขึน้ของ

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นดงักล่าวขา้งตน้ 

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั (Cash Basis) ของบรษิทัฯ สําหรบัปี 2561 2562 และ 2563 และ

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 เท่ากบั 0.5 เท่า 0.6 เท่า 1.0 เท่า และ 0.1 เท่า ตามลาํดบั อตัราสว่น

ความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) ของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2561 และ 2562 อยูใ่นระดบัอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ 1.0 

เท่า โดยหลกัเป็นผลมาจากการจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสะสม จํานวน 1,210.5 ล้านบาท และ 1,004.5 ล้านบาท ในปี 

2561 และ 2562 ตามลาํดบั ทัง้นี้ อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) เพิม่ขึน้เลก็น้อย จาก 0.5 เท่า 

สําหรบัปี 2561 เป็น 0.6 เท่า สําหรบัปี 2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึ้นของเงนิสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรม

ดําเนินงานและการลดลงของการจ่ายชําระภาระผูกพนัโดยหลกัมาจากการลดลงของมูลค่าการจ่ายเงนิปันผล และ

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) เพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญัจาก 0.6 เท่า สาํหรบัปี 2562 เป็น 1.0 

เท่า สาํหรบัปี 2563 โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของการจ่ายชําระภาระผูกพนัตามการลดลงของมลูค่าการจ่ายเงนิ

ปันผล ในขณะที่เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดําเนินงานลดลงในสดัส่วนที่น้อยกว่าการลดลงของการจ่ายชําระภาระ

ผกูพนัดงักล่าว 

ทัง้นี้ อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) ของบรษิทัฯ สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

มถุินายน 2564 เท่ากบั 0.1 เท่า ลดลงอย่างมนีัยสาํคญัจากปีก่อนหน้า โดยหลกัเป็นผลมาจาก (1) การลดลงของกระแส

เงนิสดจากการดาํเนินงานตามการลดลงของผลการดาํเนินงานและจากการลงทุนในเงนิทุนหมุนเวยีนสุทธ ิโดยหลกัจาก

การเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น ดงักล่าวขา้งตน้ (2) การเพิม่ขึน้ของรายจ่ายลงทุนในทรพัยส์นิ โดยหลกัมา

จากการลงทุนในอาคารและเครือ่งจกัรของ TUKL และ (3) การจ่ายเงนิปันผล จาํนวน 123.0 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ คาดว่า เงนิที่รบัได้จากการเสนอขายหลกัทรพัย์ในครัง้นี้ จะส่งผลให้บรษิทัฯ มแีหล่งเงนิทุนที่

เพยีงพอในการดาํเนินงานและมคีวามสามารถในการชาํระภาระผกูพนัทีด่ขี ึน้ 
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16.2  ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 

ปัจจยัและอทิธพิลหลกัทีอ่าจมผีลต่อการดาํเนินงานหรอืฐานะการเงนิในอนาคต นอกเหนือจากทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้

ในสว่นที ่2.2.3 ปัจจยัความเสีย่ง มดีงันี้ 

16.2.1 การออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนส่งผลกระทบเก่ียวกบั Dilution 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้แก่ประชาชน (IPO) ครัง้นี้จํานวนหุน้ทีอ่อกและชําระแล้วของบรษิทัฯ จะเพิม่ขึน้ไม่

เกนิ 90.0 ลา้นหุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 2.0 บาท จากเดมิ 410.0 ลา้นหุน้ เป็นไม่เกนิ 500.0 ลา้นหุน้ หรอืคดิเป็นไม่เกนิ

ร้อยละ 18.0 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้นี้ ซึ่งจะมีผลทําให้อตัราส่วนต่างๆ ที่

เปรยีบเทยีบกบัส่วนของผูถ้อืหุน้หรอืจาํนวนหุน้ของบรษิทัฯ ลดลง เนื่องจากสว่นของผูถ้อืหุน้และจาํนวนหุน้ทีใ่ชเ้ป็นฐาน

การคาํนวณนัน้เพิม่ขึน้ (Dilution Effect) เชน่ กาํไรสทุธติ่อหุน้ (Earnings per Share) และอตัราผลตอบแทนต่อสว่นของ

ผูถ้อืหุน้ (Return on Equity) เป็นตน้ 

อย่างไรกต็าม คาดว่าในระยะยาวบรษิทัฯ จะไดร้บัผลดจีากการเสนอขายหุน้และนําหุน้เขา้จดทะเบยีนในครัง้นี้ 

โดยเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้จะนําไปใชใ้นการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ ชําระคนืเงนิกูย้มืแก่สถาบนัการเงนิ และใช้

เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนินงาน นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะไดร้บัผลประโยชน์อื่นๆ จากการเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

เช่น ความคล่องตวัในการจดัหาเงนิทุน และภาพพจน์ทีด่ใีนการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนทีส่นับสนุนใหก้ารดําเนินธุรกจิมี

ความคล่องตวัมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้บรษิทัฯ มรีายได้และกําไรสุทธทิี่เพิม่สูงขึ้น ชดเชยกบัผลกระทบจาก

จาํนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวได ้



   
บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ส่วนท่ี 3 

ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์



สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์ บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

  

สว่นที่ 3.1 หนา้ 1 

 

ส่วนท่ี 3 

ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์

 

1. สรปุลกัษณะสาํคญัของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

 

1.1 ลกัษณะสาํคญัของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

การเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นี้ เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล ์

จํากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) ในการนี้ บรษิัทฯ จะเสนอขายหุ้น

สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ เป็นจํานวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น และเสนอขายหุ้นสามญัเดมิของบรษิัทฯ โดยบรษิัท ไทยยู

เนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ (“TU” หรอื “ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ”) เป็นจํานวนไม่เกิน 

19,300,000 หุน้ รวมเป็นการเสนอขายหุน้สามญัจาํนวนไม่เกนิ 109,300,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 2.0 บาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 21.9 ของจํานวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกชําระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ โดยมี

รายละเอยีด ดงันี้ 

1.1.1 การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

ชือ่ผูเ้สนอขาย : บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 

(Thai Union Feedmill Public Company Limited) 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

จาํนวนทีอ่อกและเสนอขาย : จํานวนไม่เกนิ 90,000,000 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 ของจํานวนหุ้นสามญัที่ออก

และเรยีกชาํระแลว้ทัง้หมด ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ 

ราคาทีเ่สนอขาย   [•] บาทต่อหุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไว ้ : 2.0 บาทต่อหุน้ 

มลูคา่รวมของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : [•] ลา้นบาท 

ระยะเวลาจองซื้อ : ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ของวนัที ่[•]  

 

1.1.2 การเสนอขายหุ้นสามญัเดิมของบริษทัฯ โดยผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ 

ชือ่ผูเ้สนอขาย : บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

(Thai Union Group Public Company Limited) 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : หุน้สามญัเดมิของบรษิทัฯ 

จาํนวนทีอ่อกและเสนอขาย : จํานวนไม่เกิน 19,300,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 3.9 ของจํานวนหุ้นสามญัที่ออก

และเรยีกชาํระแลว้ทัง้หมด ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ 

ราคาทีเ่สนอขาย   [•] บาทต่อหุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไว ้ : 2.0 บาทต่อหุน้ 

มลูคา่รวมของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : [•] ลา้นบาท 

ระยะเวลาจองซื้อ : ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ของวนัที ่[•]  
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1.2 สดัส่วนการเสนอขายหลกัทรพัย ์

การเสนอขายหุน้สามญัจาํนวนไมเ่กนิ 109,300,000 หุน้ โดยบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ เป็นการ

เสนอขายต่อประชาชนผา่นผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย และ[ผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย] 

ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และ 6.2.2 โดยมสีดัสว่นการเสนอขายหุน้สามญัในเบือ้งตน้ ดงันี้ 

ประเภทนักลงทุน จาํนวนหุ้น 

เสนอขายต่อผูบุ้คคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ ประมาณ [•] หุน้ 

เสนอขายต่อนกัลงทุนสถาบนั ประมาณ [•] หุน้ 

เสนอขายต่อผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ประมาณ [•] หุน้ 

เสนอขายต่อเสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ TU       ไมเ่กนิ 2,500,000 หุน้ 

 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการเปลีย่นแปลงจาํนวน

หุน้สามญัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนแต่ละประเภทขา้งตน้ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารจดัสรรหุน้สามญั โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ 

เชน่ ปรมิาณความตอ้งการซื้อหุน้สามญัของนกัลงทุนในแต่ละประเภท และการเคลื่อนไหวของดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นตน้ 

เพือ่ใหก้ารจองซือ้หุน้สามญัครัง้นี้ประสบความสาํเรจ็ในการขายสงูสดุ 

การจัดสรรหุ้นในครัง้น้ีไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทัว่ไป 

เน่ืองจากความต้องการจากกลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้น้ีแล้ว และสามารถ

กระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว จึงไม่มีความจาํเป็นต้องจดัสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทัว่ไป 

 

ในการพจิารณาประเภทของผูล้งทุนใหย้ดึตามนิยามทีก่าํหนด ดงัต่อไปนี้ 

บุคคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์หมายถงึ [บุคคลธรรมดา และ/หรอืนิตบุิคคลซึ่งเป็นลูกคา้หรอื

ผูท้ีค่าดว่าจะเป็นลูกคา้ คู่สญัญา บรษิทัคู่คา้ ผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ หรอืผูม้อุีปการคุณทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิของ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

เช่น ลูกคา้ที่ทําการซื้อขายหลกัทรพัย์ ลูกคา้ดา้นวาณิชธนกจิ บรษิทัคู่คา้ ผูใ้หค้ําปรกึษาทางธุรกจิ ผูท้ีใ่หก้ารสนับสนุนดา้น

ขอ้มลูทางธุรกจิ และผูแ้นะนําธุรกจิดา้นการซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละวาณิชธนกจิ หรอืผูท้ีค่าดว่าจะเป็นลูกคา้ไม่ว่าทางตรงหรอื

ทางอ้อม รวมถงึบุคคลดงักล่าวขา้งต้นของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผูบ้รหิาร 

และผู้มอีํานาจควบคุม หรอืผู้ที่เกี่ยวข้อง ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย หรอืผู้จดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่าย ทัง้ทีต่ดิต่อปัจจุบนั เคยตดิต่อ และคาดว่าจะไดต้ดิต่อ ทัง้นี้ ไม่รวมถงึผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอื ผูม้อุีป

การคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตามคาํจาํกดัความขา้งล่าง] 

 โดยผูล้งทุนประเภทบุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยส์ามารถจองซื้อหุน้ผ่านผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจําหน่าย หรอื[ผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย] ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และ 6.2.2  ตามลําดบั 

ตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ [•] โดยการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยด์งักล่าว จะอยูใ่นดุลยพนิิจ

ของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย หรอื[ผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย] ตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้น

ขอ้ [•] ทัง้นี้ การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยโ์ดยผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนั

การจดัจําหน่ายหรอื[ผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย]ดงักล่าวจะไม่รวมถงึการจดัสรรให้แก่ (1) (ก) ตนเอง (ข) 
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กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม (ค) บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจําหน่าย หรอืผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย และ (ง) ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของบุคคลตาม (ข) ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ่ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ลงวนัที ่8 

กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) เวน้แต่เป็นหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซื้อของผูจ้องซือ้ทัง้หมด ซึง่ผูจ้ดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายและ[ผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย]ตกลงจะเขา้ซื้อหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวตามส่วน

ที่ตนรบัจัดจําหน่าย (Firm Commitment) ตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาแต่งตัง้ผู้จ ัดจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่าย 

(Underwriting Agreement) และ (2) บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ หรอื บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธข์องบรษิทัฯ ทีบ่รษิทัฯ จดัสรรหุน้ให้

ไดแ้ต่ไม่เกนิกว่าอตัราทีก่ําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 40/2557 เรื่อง การจําหน่ายหลกัทรพัย์ที่

ออกใหม่ประเภทหุน้ และใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ของบรษิทัทีอ่อกตราสารทุน ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2557 (รวมทัง้ทีม่ ี

การแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

นักลงทุนสถาบนั หมายถงึ นักลงทุนสถาบนัทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ก) ธนาคารพาณิชย ์

(ข) บรษิทัเงนิทุน 

(ค) บรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นทรพัยส์นิของตนเอง หรอืเพื่อการบรหิารกองทุนส่วนบุคคล หรอืเพื่อการจดัการ

โครงการลงทุนที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงนิทุน ธุรกิจหลกัทรพัย์ และธุรกิจ

เครดติฟองซเิอร ์

(ง) บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

(จ) บรษิทัประกนัภยั 

(ฉ) สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ หรอืนิตบุิคคลอื่นทีม่กีฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้ 

(ช) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ซ) สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ 

(ฌ) กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 

(ญ) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

(ฎ) กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(ฏ) กองทุนรวม 

(ฐ) ผูล้งทุนต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตาม (ก) ถงึ (ฏ) โดยอนุโลม 

ทัง้นี้ นักลงทุนสถาบนัจะตอ้งจองซื้อหุน้ผ่านผูจ้ดัการการจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

6.2.1 เท่านัน้ โดยผู้ลงทุนสถาบนัสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวธิกีารที่ระบุไว้ในขอ้ [•] และในการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน

สถาบนัจะอยูใ่นดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายดงักล่าว ตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ [•] 

ผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หมายถงึ บุคคลธรรมดา และ/หรอืนิตบุิคคล ทีม่ลีกัษณะของการอุป

การคุณทีส่รา้งประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอยา่งชดัเจนทัง้ในอดตีและปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

(ก) บุคคลธรรมดา และ/หรอืนิตบุิคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์อนัดทีางการคา้กบับรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย เช่น 

ลูกค้า เจ้าหนี้การค้า ผู้จดัจําหน่ายสนิค้า ผู้ค้าปลกีสนิค้า ผู้จดัหาวตัถุดิบ หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่สญัญา

ทางการคา้ หรอืผูท้ีม่คีวามสมัพนัธอ์นัดทีางการคา้ดา้นอื่น ๆ กบับรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ย เป็นตน้ 
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(ข) บุคคลธรรมดา และ/หรอืนิตบุิคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ด้านการจดัหาแหล่งเงนิทุนให้กบับรษิัทฯ และ/หรอื

บรษิทัยอ่ย เชน่ สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หส้นิเชือ่ เป็นตน้ 

(ค) บุคคลธรรมดา และ/หรอืนิติบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวกบัการเป็นผู้ให้คําปรกึษาหรอืคําแนะนํา หรอื

ช่วยเหลอืในการดําเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ของบรษิัทฯ และ/หรอืบรษิัทย่อย นับตัง้แต่ช่วงเริม่ต้นดําเนิน

ธุรกจิจนถงึปัจจุบนั เชน่ การจดัตัง้บรษิทั การดาํเนินธุรกจิ การผลติ การทาํการตลาดและการโฆษณาการ

ขาย การขนสง่ บญัชแีละการเงนิ การลงทุน กฎหมายและภาษ ีเป็นตน้ 

ทัง้นี้ ให้รวมถึงบุคคลที่นิติบุคคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) กําหนดให้ใช้สทิธจิองซื้อหุ้นแทนได้ โดยบุคคลดงักล่าว

จะต้อง (1) เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์กับนิติบุคคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) และ (2) เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสร้าง

ประโยชน์แก่บรษิัท เช่น เจ้าของ ผู้บรหิาร และพนักงานของนิติบุคคล (รวมถึงบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชิดกับบุคคล

ดงักล่าว ไดแ้ก่ คู่สมรส และบุตรของบุคคลดงักล่าว) ซึง่นิตบุิคคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) แลว้แต่กรณี จะตอ้งจดัทาํเอกสารแจง้

ชือ่บุคคลทีก่าํหนดใหใ้ชส้ทิธจิองซือ้หุน้แทนตนใหบ้รษิทัฯ ทราบ 

โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนในครัง้นี้  จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทธ.27/2559 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ บงัคบัใช้

ตัง้แต่วนัที ่8 กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ.40/2557 เรื่อง 

การจําหน่ายหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นของบรษิัทที่ออกตราสารทุน ลงวนัที่ 7 

พฤศจกิายน 2557 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ดงักล่าวจะตอ้งจองซื้อหุน้ผ่านผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่านัน้ โดยผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สามารถซื้อหุน้ไดต้ามวธิกีารทีร่ะบุ

ไว้ในขอ้ [●] และในการจดัสรรหุ้นให้แก่ผูม้อุีปการคุณของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จะอยู่ในดุลยพนิิจของนายบรรลอืศกัร 

โสรจัจกจิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ในฐานะผูบ้รหิารสงูสุดของบรษิทัฯ (ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2564 

เมือ่วนัที ่25 พฤศภาคม 2564) ตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ [●] 

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TU หมายถึง กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัท ไทยยู

เนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ TU จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 เท่านัน้ โดยการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่นักลงทุนในครัง้นี้ จะมกีารดาํเนินการให้

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทธ.27/2559 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการจดัจําหน่าย

หลกัทรพัย ์บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่8 กรกฎาคม2559 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่

ทจ.40/2557 เรื่อง การจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ประเภทหุน้และใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ของบรษิทัทีอ่อกตราสาร

ทุน ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่7 พฤศจกิายน 2557 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TU ดังกล่าว จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่านัน้ โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ TU สามารถซือ้หุน้ได้

ตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ [●] และในการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ TU จะอยู่ในดุลยพนิิจ

ของ [●] ตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ [●] 

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอ่ืน 

หุ้นสามญัของบรษิัทฯ จํานวนไม่เกิน 109,300,000 หุ้น ที่เสนอขายในครัง้นี้ จะได้รบัสทิธิและผลประโยชน์ทาง

กฎหมายเท่าเทยีมกบัหุน้สามญัทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ของบรษิทัฯ ทุกประการ 
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1.4 ตลาดรองของหลกัทรพัย ์

บรษิทัฯ มคีวามประสงคจ์ะนําหุน้สามญัทีอ่อกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยบรษิทัฯ จะเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

ต่อประชาชนในครัง้นี้ ก่อนทีจ่ะไดร้บัทราบผลการพจิารณาของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เกีย่วกบัการนําหุน้สามญัของบรษิทัฯ เขา้

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จงึยงัมคีวามเสีย่งทีอ่าจจะไมไ่ดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อยูร่ะหวา่งการพจิารณาวา่ บรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถว้นทีจ่ะนําหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เขา้เป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดต้ามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่ง การรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยบรษิทัฯ จะดาํเนินการให้

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ รบัหุน้ของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อไป 

1.5 ข้อมลูอ่ืนๆ 

ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่

11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) กําหนดให้บรษิัทฯ ต้องสัง่ห้ามผู้ถือหุ้นตามที่กําหนดนําหุ้นจํานวน

รวมกนัเป็นจาํนวนเท่ากบัรอ้ยละ 55.0 ของทุนชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ (รวมถงึหลกัทรพัยอ์ื่นทีอ่าจ

แปลงสภาพแห่งสทิธเิป็นหุ้นตามอตัราส่วนที่กําหนด) ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัที่หุ้นของบรษิัทฯ 

เริม่ทําการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นของบรษิัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครบ

กําหนดระยะเวลา 6 เดอืน บุคคลทีถู่กสัง่หา้มขายสามารถขายหุน้หรอืหลกัทรพัย์ทีถู่กสัง่หา้มขายไดใ้นจํานวนรอ้ยละ 25.0 

ของจาํนวนหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย และสามารถขายสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดไดเ้มือ่ครบกาํหนดระยะเวลา 1 ปี 
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2. ข้อจาํกดัการโอนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

หุ้นสามญัของบรษิัทฯ สามารถโอนได้โดยเสร ีโดยไม่มขี้อจํากดัในการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามญัของ   

บรษิัทฯ จะกระทํามไิด้หากว่าการโอนหุ้นดงักล่าวจะมผีลทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสญัชาติไทยใน 

บรษิัทฯมจีํานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ โดยการโอนหุ้นรายใดที่ทําให้

อตัราส่วนการถอืหุน้ของคนต่างดา้วของบรษิทัฯ เกนิอตัราส่วนขา้งตน้ บรษิทัฯ มสีทิธปิฏเิสธการโอนหุน้ของบรษิทัฯ รายนัน้

ได ้อยา่งไรกด็ ีการโอนหุน้ของบรษิทัฯ จะสมบรูณ์เมือ่ผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้โดยระบุชื่อผูร้บัโอน และลงลายมอืชือ่ของผูโ้อน

กบัผู้รบัโอนและทําการส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รบัโอน การโอนหุ้นจะใช้ยนักบับรษิทัฯ ได้ต่อเมื่อบรษิัทฯ ได้รบัคําร้องขอให้

ลงทะเบยีนการโอนหุน้แลว้ แต่จะใชย้นับุคคลภายนอกไดเ้มื่อบรษิทัฯ ไดล้งทะเบยีนการโอนหุน้ดงักล่าวไวใ้นสมุดทะเบยีน

แล้วเท่านัน้ เมื่อบรษิทัฯ พจิารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนัน้ถูกต้องตามกฎหมาย บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนการโอนหุ้นดงักล่าว

ภายใน 14 วนันับแต่วนัไดร้บัคาํรอ้งขอนัน้ หรอืหากบรษิทัฯ เหน็ว่าการโอนหุน้นัน้ไมถู่กตอ้งสมบูรณ์ บรษิทัฯ จะแจง้แก่ผูย้ ืน่

คําร้องขอภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่ได้รบัคําร้องขอนัน้ ทัง้นี้ หากหุ้นของบรษิัทฯ ได้รบัการจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ การโอนหุน้ของบรษิทัฯใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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3. ท่ีมาของการกาํหนดราคาหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

 การกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนโดยบรษิทัฯ ในครัง้นี้พจิารณาจาก [•] 
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4. ข้อมลูทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 

 [•]  
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5. ราคาหุ้นสามญัในตลาดรอง 

 - ไมม่ ี-  
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6. การจอง การจาํหน่าย และการจดัสรร 

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดวธิกีารจองซื้อหุน้

และวธิกีารจดัสรรหุน้ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนฉบบันี้ตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิปัญหา อุปสรรค หรอืขอ้จํากดัใน

การดําเนินการ ทัง้นี้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครัง้นี้ประสบ

ความสาํเรจ็ 

6.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรพัย ์

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ จะเสนอขายผา่นผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย และ[ผู้

จดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย]ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2  

6.2 ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

6.2.1 ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย 

 บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

 ชัน้ 29 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ 

 191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศพัท ์0 2231 3777 และ 0 2618 1000  

 โทรสาร  0 2618 1120 

    www.bualuang.co.th 

6.2.2 [ผูร่้วมจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย] 

[•] 

 

6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ 

6.3.1 เงื่อนไขในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

บรษิทัฯ ตกลงมอบหมายใหผู้จ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย และ[ผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนั

การจาํหน่าย] ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 เป็นผูด้าํเนินการจดัจาํหน่ายหุน้สามญัของบรษิทัฯ ซึง่การเสนอขายดงักล่าวจะเป็นการ

เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนและหุน้สามญัเดมิของบรษิทัฯ จํานวนรวมไม่เกนิ 109,300,000 หุน้ ตามราคาทีป่รากฏในขอ้ 1 

โดยผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์ตามขอ้ 6.2 มขีอ้ตกลงยอมรบัประกนัการจดัจําหน่ายหุน้ประเภทรบัประกนัผลการจดัจําหน่าย

อย่างแน่นอนทัง้จํานวน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจําหน่ายและรบัประกันการ

จาํหน่ายหุน้ (Underwriting Agreement) 

ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหน่ายหุ้นสามญัในครัง้นี้  เมื่อเกิด

เหตุการณ์ต่างๆ ตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่ง

รวมถงึเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

(ก) เมื่อบรษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขใดๆที่กําหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนั

การจาํหน่าย (Underwriting Agreement) 
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(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวสิยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยสําคญัทางด้านการเงนิ เศรษฐกิจ หรอืการเมอืงทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ  หรอืการเปลีย่นแปลงอยา่งมนีัยสาํคญัของดชันีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืการเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยสําคญัในธุรกจิหรอืการดําเนินงานของ

บรษิทัฯ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัจาํหน่ายในครัง้นี้ 

(ค) เมื่อมเีหตุที่ทําให้สํานักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานราชการสัง่ระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย์ 

หรอืไมส่ามารถสง่มอบหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายได ้หรอื 

(ง) เมือ่มกีารยกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย (Underwriting Agreement) 

ทัง้นี้รายละเอยีดและเงื่อนไขในการยกเลกิการเสนอขายหุน้สามญัและการจดัจําหน่ายหุน้สามญัดงักล่าวขา้งต้นจะ

เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย (Underwriting 

Agreement) 

ในกรณีทีผู่จ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายยกเลกิการเสนอขายหรอืการจดัจําหน่ายหุน้สามญัใน

ครัง้นี้จากเหตุในข้อ (ก) – (ง) ข้างต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จ ัดจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่าย 

(Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายและ[ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการ

จาํหน่าย] จะดาํเนินการคนืเงนิคา่จองซือ้ทัง้จาํนวนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แต่ละรายทีจ่องซือ้หุน้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.9 

6.3.2 ค่าตอบแทนการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

บรษิทัฯ ตกลงจ่ายเงนิค่าตอบแทนการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย (ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่) ใหแ้ก่ผูจ้ดัการ

การจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายและ[ผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย] ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 เป็นจาํนวนเงนิ

รวมทัง้สิน้ประมาณ [•] บาท โดยการชําระเงนิดงักล่าวจะเป็นไปตามสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย 

(Underwriting Agreement) 

6.3.3 ประมาณการจาํนวนเงินค่าหุ้นท่ีบริษทัฯ จะได้รบั  

จาํนวนเงินค่าหุ้นท่ีบริษทัฯ จะได้รบัโดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

หุน้จาํนวน 90,000,000 หุน้  [•] บาท 

หกั  คา่ใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้สามญั  [•] บาท 

จาํนวนเงนิคา่หุน้ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บั (ก่อนหกัคา่ใชจ้่ายอื่นๆ)  [•] บาท 

จาํนวนเงนิคา่หุน้ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัต่อหุน้ (ก่อนหกัคา่ใชจ้่ายอื่นๆ) [•] บาทต่อหุน้ 
 

จาํนวนเงินค่าหุ้นท่ีผูถ้ือหุ้นเดิม จะได้รบัโดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

หุน้จาํนวน 19,300,000 หุน้  [•] บาท 

หกั  คา่ใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้สามญั  [•] บาท 

จาํนวนเงนิคา่หุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิ จะไดร้บั (ก่อนหกัคา่ใชจ้่ายอื่นๆ)  [•] บาท 

จาํนวนเงนิคา่หุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิ จะไดร้บัต่อหุน้ (ก่อนหกัคา่ใชจ้่ายอื่นๆ) [•] บาทต่อหุน้ 
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6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรพัย ์(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในครัง้น้ี (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

คา่ธรรมเนียมคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่ [•] บาท 

คา่ธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้ [•] บาท 

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุน [•] บาท 

คา่ธรรมเนยีมการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์โดยประมาณ [•] บาท 

คา่พมิพห์นงัสอืชีช้วน ใบจองซื้อหุน้ และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ [•] บาท 

คา่ธรรมเนียมการขออนุญาตใหร้บัหลกัทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน* [•] บาท 

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ของการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน* [•] บาท 

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ** โดยประมาณ [•] บาท 

รวมคา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ ประมาณ [•] บาท 
 หมายเหตุ :  *   ไมร่วมคา่ธรรมเนียมรายปี 

 ** คา่ใชจ่้ายอื่นๆ รวมถงึ คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาทางการเงนิ คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ตอบแทนนายทะเบยีนหุน้  

 คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และคา่ใชจ่้ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นครัง้น้ี เป็นตน้  

6.5 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลกัทรพัย ์   

บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์นักลงทุนสถาบนั [ผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย] และ 

กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ TU ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ สามารถติดต่อขอรบั

หนังสอืชี้ชวนและใบจองซื้อหุน้สามญัไดท้ีส่ํานักงานของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ไดต้ัง้แต่

เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ของวนัที ่[•] - [•] 

ทัง้นี้ ผูจ้องซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสอืชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ซึ่งมขีอ้มูลไม่

แตกต่างจากหนังสอืชีช้วนทีย่ื่นต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(www.sec.or.th) 

6.6 วิธีการจดัสรรหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย  

6.6.1 วิธีการจดัสรรหลกัทรพัยใ์ห้แก่บคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

[•] 

6.6.2 วิธีการจดัสรรหลกัทรพัยใ์ห้แก่นักลงทุนสถาบนั 

[•] 

6.6.3 วิธีการจดัสรรหลกัทรพัยใ์ห้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ TU 

[•] 
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6.7 วิธีการจดัสรร วนัและวิธีการจอง และการชาํระเงินค่าจองซ้ือ 

6.7.1 สาํหรบับคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

[•] 

6.7.2 สาํหรบันักลงทุนสถาบนั 

[•] 

6.7.4 สาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ TU 

[•] 

6.8 การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหลกัทรพัยเ์กินกว่าจาํนวนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

 [•] 

6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรพัย ์

[•] 

6.10 วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

ปัจจุบนั บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย”์) ไดต้กลงรบัหน้าทีเ่ป็นนาย

ทะเบยีนหุ้นสามญัให้กบับรษิทัฯและให้บรกิารรบัฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครัง้นี้ กล่าวคอื ผูจ้องซื้อสามารถใช้

บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ เพื่อขอใหนํ้าหุน้สามญัทีต่นไดร้บัการจดัสรรเขา้สู่ระบบซื้อขายแบบไรใ้บหุน้ (Scripless 

System) ไดท้นัท ีทัง้นี้ เพื่อใหผู้จ้องซื้อสามารถขายหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัททีีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุญาตให้

หุน้สามญัของ บรษิทัฯ เริม่ทาํการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่แตกต่างกบักรณีทีผู่จ้องซื้อประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ ซึง่ผู้

จองซือ้จะไมส่ามารถขายหุน้สามญัไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ จนกวา่จะไดร้บัใบหุน้  

 ในการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกใหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้คอื 

(1)  ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless 

System) โดยผูจ้องซื้อประสงคท์ีจ่ะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขาย

หลกัทรพัย์อยู่ ในกรณีนี้ บรษิทัฯจะดําเนินการนําหุ้นสามญัที่ได้รบัจดัสรรฝากไว้กบั “บรษิทั ศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อผูฝ้าก” และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจีาํนวนหุน้สามญั

ทีบ่รษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้สามญัอยู่ และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภายใน 7 วนั นับจากวนัที่

สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  

ในขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้กจ็ะบนัทกึยอดบญัชจีํานวนหุน้สามญัทีผู่จ้องซื้อฝากไว ้ในกรณีนี้ ผูท้ี่

ได้ร ับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ร ับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ได้ทันทีที ่

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้สามญัของบรษิทัฯ ทาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 ในกรณีทีผู่จ้องซื้อเลอืกใหบ้รษิทัฯดําเนินการตามขอ้ 6.10 (1) นี้  ชื่อของผูจ้องซื้อจะตอ้งตรงกบัชื่อเจา้ของ

บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยท์ีผู่จ้องซื้อประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย์ดงักล่าว มฉิะนัน้แล้ว

บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซื้อตามขอ้ 6.10 (3) หรอืฝากหลกัทรพัยไ์วใ้นบญัชี

ของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 
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(2)  ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless 

System) โดยผูจ้องซื้อประสงค์ที่จะฝากหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) สมาชกิ

เลขที ่600 กรณีนี้ บรษิทัฯ จะดําเนินการนําหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และ

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจีาํนวนหุน้สามญัตามจาํนวนทีผู่จ้องซื้อไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชี

ของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐานการรบัฝากใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภายใน 7 วนัทํา

การ นับจากวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายหุน้สามญัทีไ่ดร้บั

การจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัททีีหุ่น้สามญัของบรษิทัฯ เริม่ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

หากผูจ้องซื้อต้องการถอนหุน้สามญัออกจากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซื้อ

สามารถตดิต่อไดท้ีศู่นย์รบัฝากหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมคี่าธรรมเนียมการถอนหุน้สามญัตามอตัราทีศู่นยร์บัฝาก

หลกัทรพัย์กําหนด ในกรณีนี้ ผูจ้องซื้อจะต้องกรอกแบบฟอร์มพรอ้มแนบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามทีศู่นย์รบั

ฝากหลกัทรพัยก์ําหนด พรอ้มลงนามรบัรองความถูกต้องของขอ้มูลเพื่อนําส่งใหแ้ก่ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

ทัง้นี้ หากปรากฏขอ้บ่งชีว้่า ผูจ้องซื้อเป็นบุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซื้อยนิยอมทีจ่ะรบัการ

จดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้ และไดร้บัทราบเงื่อนไขการรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งต้นแล้ว  นอกจากนี้ หากผู้

จองซื้อไม่ประสงคจ์ะกรอกหรอืนําส่งแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามทีศู่นยร์บัฝากหลกัทรพัย์

กําหนด  หรอืกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อตาม

รายละเอียดที่ระบุไว้ในขอ้ 6.9 (3)  ทัง้นี้ การถอนหุ้นสามญัที่ฝากไว้ในบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ 

สมาชกิเลขที ่600 จะตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการ ดงันัน้ ผูจ้องซื้อทีนํ่าฝากในบญัชดีงักล่าวอาจไม่สามารถ

ถอนหุน้สามญัไดท้นัภายในวนัทีหุ่น้สามญัของบรษิทัฯ เริม่ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(3) ในกรณีทีผู่จ้องซื้อประสงค์จะขอรบัใบหุน้โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผูจ้องซื้อ ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ใน

ฐานะนายทะเบยีนของบรษิทัฯ จะส่งมอบใบหุน้ตามจํานวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื้อทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนตามชือ่ทีอ่ยูท่ีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัทีส่ิน้สดุระยะเวลาการจองซื้อ 

ในกรณีนี้ ผูจ้องซื้อทีไ่ดร้บัการจดัสรรจะไม่สามารถขายหุน้สามญัทีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

จนกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึง่อาจจะไดร้บัภายหลงัจากทีหุ่น้สามญัของบรษิทัฯ ไดเ้ริม่ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์

ฯ 

 ทัง้นี้ หากผูจ้องซื้อไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการออกใบหุน้ในนาม

ของผูจ้องซือ้ตามขอ้ 6.10 (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน  























































 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบั 

กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน  

ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษทั 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  ผูมี้อาํนาจควบคมุ ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน  

ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี และเลขานุการของบริษทัฯ  

1. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ และเลขานุการ 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

1. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ

 ประธานกรรมการ / 

ประธานกรรมการบรหิาร 

 (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่  

29 มถินุายน 2543) 

 

  

59 - ปรญิญาตร,ี การจดัการ

บรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลยั

กรุงเทพ 

- ประกาศนยีบตัรสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) หลกัสตูร 

- Director Certification 

Accreditation Program 

(DCP) รุน่ที ่138/2553 

- TLCA Executive 

Development Program 

รุน่ที ่2/2552 

 

 

 

 

 

14.4 - 2543 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / 

ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทัใหญ่ 

2541 – ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการ / ประธาน

กรรมการบรหิาร กลุ่มธุรกจิ

อาหารแชแ่ขง็และที่

เกีย่วขอ้ง 

 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) / แปร

รปูอาหารทะเลในรปูแบบแชแ่ขง็ กระป๋อง 

สาํหรบัตลาดในประเทศ และ ต่างประเทศ 

บรษิทัอื่น 
2560 – ปัจจุบนั 

 
กรรมการบรหิาร  

 
บรษิทั อารบ์ซี ีแอสเซท็ส ์จาํกดั / การซือ้ขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ 
 

บรษิทั ธรรมชาต ิซฟู้ีด รเีทล จาํกดั / ผูจ้ดัหาและ
นําเขา้อาหารทะเลแชแ่ขง็เพือ่คา้ปลกี 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูนี่ยนออนไลน์ชอ็ป จาํกดั / ซือ้ขาย
หรอืบรกิารพาณชิยอ์เิลค็ทรอนิคส ์

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เรดล๊อบสเตอรม์าสเตอรโ์ฮลดิง้ส ์แอลพ ี
จาํกดั / ลงทุน 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั ไท่หวา้น เซิง่ อควาตคิ เทรดดิง้ (ไชน่า) 
จาํกดั / การตลาด ขาย ผลติ และจาํหน่ายอาหาร
ทะเล 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธาน

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) / ผูผ้ลติและ

จาํหน่ายอาหารและสตัวน้ํ์าแชแ่ขง็ 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธาน

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั โอคนิอสฟู้ด จาํกดั / ผูผ้ลติจาํหน่าย และ

สง่ออกสตัวน้ํ์าแชแ่ขง็และอาหารสาํเรจ็รปูแชแ่ขง็ 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธาน

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจาํกดั / ผูล้งทุนฟารม์เพาะพนัธุ ์

ปรบัปรุงพฒันาพอ่แมพ่นัธุกุ์ง้ และเลีย้งกุง้ 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธาน

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน แฮชเชอรี ่จาํกดั / ประกอบ

กจิการพฒันาพฒันาสายพนัธุกุ์ง้ขาว 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ทซีเีอม็ ฟิชเชอรี ่จาํกดั / ประกอบกจิการ

ฟารม์เพาะพนัธุแ์ละเลีย้งกุง้ 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ทเีอม็เค ฟารม์ จาํกดั / ประกอบกจิการ

ฟารม์เพาะพนัธุแ์ละเลีย้งกุง้  

2540 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทร-ยเูนี่ยน โฟรเซน่ โปรดกัส ์จาํกดั / 

จาํหน่ายอาหารทะเลแชแ่ขง็ 

2539 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธาน

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ซฟู้ีด จาํกดั /ผูผ้ลติและ

สง่ออกกุง้แชแ่ขง็ 

2555 – 2561 กรรมการ/ประธาน

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ทกัษณิสมทุร จาํกดั / ผูผ้ลติและจาํหน่าย

อาหารและสตัวน้ํ์าแชแ่ขง็ 

2555 – 2561 กรรมการ / ประธาน

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั เจา้พระยาหอ้งเยน็ จาํกดั / ธุรกจิใหเ้ชา่

อสงัหารมิทรพัยผ์ูผ้ลติและจาํหน่ายติม่ซําแชแ่ขง็ 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

2. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ

 กรรมการ / 

กรรมการบรหิาร 
 (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่  

29 มถินุายน 2543) 

 
  

  

 
 

 

55 - ปรญิญาตร,ี บรหิารธุรกจิ, 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญาโท, บรหิารธุรกจิ, 

มหาวทิยาลยัซานฟรานซสิโก, 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ประกาศนยีบตัรสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) หลกัสตูร 

- Director Certification 

Program (DCP) 

รุน่ที ่10/2544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0 - 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ /

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 
บรษิทัใหญ่ 

2533 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ / ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร  

 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) / แปรรปู

อาหารทะเลในรปูแบบแชแ่ขง็ กระป๋อง สาํหรบั

ตลาดในประเทศ และ ต่างประเทศ 

บรษิทัอื่นๆ 

2564 – ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการ  

 

บรษิทั อนิเตอรฟ์ารม์า-ซวีติา้ จาํกดั / ผลติ คา้ 

จดัจาํหน่าย วจิยัและพฒันาอาหาร 

2564 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ ์จาํกดั / การ

ผลติเครือ่งหอม เครือ่งสาํอาง และผลติภณัฑใ์น

หอ้งน้ํา 

2563 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ / 

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ทุนธนศริ ิ(อยุธยา) จาํกดั / การใหส้นิเชือ่ 

2563 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ / 

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ทุนธนศริ ิ(ระยอง) จาํกดั / การใหส้นิเชือ่ 

2563 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ / 

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ทุนธนศริ ิ(ชลบุร)ี จาํกดั / การใหส้นิเชือ่ 

2563 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ / 

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ทุนธนศริ ิ(ปทุมธานี) จาํกดั / การให้

สนิเชือ่ 

2563 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ / 

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ทุนธนศริ ิ(สมทุรปราการ) จาํกดั / การให้

สนิเชือ่ 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2563 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ บรษิทั ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยไูนเตด็ จาํกดั / 

ผลติและจดัจาํหน่ายเครือ่งดื่ม 

2562 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ  บรษิทั ไทยยเูนี่ยนพฒันาไมก้ฤษณา จาํกดั / 

การปลกูพชื 

2562 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ  บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ครอวฟิ์ช ดเิวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั / การเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 

2562 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ  บรษิทั ไทยยเูนี่ยน อนิกรเีดยีนท ์จาํกดั / การ

ผลติน้ํามนัและไขมนัจากสตัว ์

2561 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ /

กรรมการบรหิาร  

บรษิทั ทุนธนศริ ิ(สงขลา) จาํกดั / การใหส้นิเชือ่ 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ /

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ทุนธนศริ ิจาํกดั / การใหส้นิเชือ่ 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ /

กรรมการบรหิาร  

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน เอเชยี อนิเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ 

จาํกดั / โฮลดิง้ 

2560 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน พรอ้พเพอรต์ี ้ดเิวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั / อสงัหารมิทรพัย ์

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บรษิทั เรดล๊อบสเตอรม์าสเตอรโ์ฮลดิง้ส ์แอลพ ี

จาํกดั / โฮลดิง้ส ์

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ /

กรรมการบรหิาร  

บรษิทั ไท่หวา้น เซิง่ อควาตคิ เทรดดิง้ (ไชน่า) 

จาํกดั / การตลาด ขาย ผลติ และจาํหน่ายอาหาร

ทะเล 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ /

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยนออนไลน์ชอ็ป จาํกดั / ซือ้ขาย

หรอืบรกิารผา่นอคีอมเมริซ์ 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2559 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ /

กรรมการบรหิาร  

บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีสมทุรสาคร (วสิาหกจิ

เพือ่สงัคม) จาํกดั / ใหค้าํปรกึษาดา้นบรหิาร 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

(มหาชน) / ลงทุน อาหาร และโรงแรม 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั คงิ ออสการ ์เอเอส จาํกดั / ผลติและ

จาํหน่ายอาหารทะเลกระป๋อง 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ไฮเทค เพริล์ คลัทเิวชัน่ 

จาํกดั / เพาะเลีย้งนําเขา้และสง่ออกสตัวน้ํ์า 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ /

กรรมการบรหิาร  

บรษิทั โอคนิอสฟู้ด จาํกดั / ผูผ้ลติจาํหน่าย และ

สง่ออกสตัวน้ํ์าแชแ่ขง็และอาหารสาํเรจ็รปูแชแ่ขง็ 

2555 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ /

กรรมการบรหิาร  

บรษิทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) / ผูผ้ลติและ

จาํหน่ายอาหารและสตัวน้ํ์าแชแ่ขง็ 

2553 – ปัจจุบนั กรรมการ /ประธาน

กรรมการบรหิาร  

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน อนิเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ จาํกดั / 

โฮลดิง้ 

2553 – ปัจจุบนั กรรมการ /ประธาน

กรรมการบรหิาร  

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ยุโรป จาํกดั / สาํนกังานใหญ่ 

2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟรานซโ์ฮลดิง้ 2 เอสเอเอส  / 

โฮลดิง้ 

2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทร-ยเูนี่ยน โฟรเซน่ โปรดกัส ์จาํกดั / 

จาํหน่ายอาหารทะเลแชแ่ขง็ 

2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูอส เพท็ นูทรชีัน่ จาํกดั / ผลติและ

จาํหน่ายอาหารสตัวเ์ลีย้งระดบัพรเีมีย่ม 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ทเีอน็ ฟายน์ เคมคีอลส ์จาํกดั / 

ผลติภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากอาหารทะเล 

2543 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บสี ไดเมนชัน่ จาํกดั / บรกิารพาณิชย์

อเิลค็ทรอนคิส ์

2542 – ปัจจุบนั กรรมการ /

กรรมการบรหิาร  
บรษิทั สงขลาแคนนิ่ง จาํกดั (มหาชน) / ผลติ

อาหารกระป๋อง 

2540 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทร-ยเูนี่ยน ซฟู๊ีด จาํกดั / จาํหน่าย

อาหารทะเลบรรจกุระป๋อง 
2539 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ซฟู้ีด จาํกดั / ผูผ้ลติและ

สง่ออกกุง้แชแ่ขง็ 
2539 – ปัจจุบนั กรรมการ /ประธาน

กรรมการบรหิาร 
บรษิทั ไทยยเูนี่ยน นอรท์ อเมรกิา จาํกดั / ลงทุน 

2538 – ปัจจุบนั กรรมการ /ประธาน

กรรมการบรหิาร  
บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กราฟฟิกส ์จาํกดั / ใหบ้รกิาร

ดา้นงานพมิพ ์

2536 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ลคักี ้ยเูนี่ยน ฟู้ดส ์จาํกดั / อาหารทะเล

แปรรปู 
2536 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไวยไทย จาํกดั / ขนสง่ในประเทศ 

2536 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอเซยีนแปซฟิิคแคน จาํกดั / ผลติ

กระป๋องและฝาบรรจุอาหาร 
2532 – ปัจจุบนั กรรมการ /

กรรมการบรหิาร   
บรษิทั  ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั / 

ผลติและสง่ออกอาหารทะเลบรรจ ุ

2531 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั จนัศริ ิเรยีล เอสเตท จาํกดั / 

อสงัหารมิทรพัย ์



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

2531 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูนี่ยนปรอ็ปเปอรต์ีส้ ์จาํกดั / 

อสงัหารมิทรพัย ์
2527 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เพนเวน (ไทยแลนด)์ จาํกดั / 

อสงัหารมิทรพัย ์
2555 – 2561 กรรมการ  บรษิทั เจา้พระยาหอ้งเยน็ จาํกดั / ธุรกจิใหเ้ชา่

อสงัหารมิทรพัยผ์ูผ้ลติและจาํหน่ายติม่ซําแชแ่ขง็ 
2555 – 2561 กรรมการ บรษิทั ทกัษณิสมทุร จาํกดั / ผูผ้ลติและจาํหน่าย

อาหารและสตัวน้ํ์าแชแ่ขง็ 
3. นายเชง นิรุตตนิานนท ์

 กรรมการ 

 (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่  

29 มถินุายน 2543) 

 

 

  

79 - The second Middle School 

of Shantou, ประเทศจนี 

- นายเชง นิรุตตนิานนท ์ 

จะเขา้รว่มการอบรมของ

สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่187/2564 ใน

วนัที ่4 ตุลาคม 2564 

 

 

0.0 - 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทัใหญ่ 

2543 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ / ประธาน

กรรมการบรหิาร  

 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) / แปร

รปูอาหารทะเลในรปูแบบแชแ่ขง็ กระป๋อง 

สาํหรบัตลาดในประเทศ และ ต่างประเทศ 

บรษิทัอื่น 

2562 – ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการ  

 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน อนิกรเีดยีนท ์จาํกดั / การ

ผลติน้ํามนัและไขมนัจากสตัว ์

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ / 

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ไท่หวา้น เซิง่ อควาตคิ เทรดิง้ (ไชน่า) จาํกดั 

/ การตลาด ขาย ผลติ และจาํหน่ายอาหารทะเล 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั คงิ ออสการ ์เอเอส จาํกดั / ผลติและ

จาํหน่ายอาหารทะเลกระป๋อง 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ / 

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ฟิล-ยเูนี่ยน โฟรเซ่น ฟู๊ดส ์จาํกดั / ลงทุน

ในธุรกจิจาํหน่ายอาหารทะเลบรรจกุระป๋อง 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการ / 

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ไทย กลเีซอรนี จาํกดั / การคา้กลเีซอรนี 

2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ยุโรป เอสเอเอส จาํกดั / 

จาํหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูอส เพท็ นูทรชีัน่ จาํกดั / ผลติและ

จาํหน่ายอาหารสตัวเ์ลีย้งระดบัพรเีมีย่ม 

2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทร-ยเูนี่ยน โฟรเซน่ โปรดกัส ์จาํกดั / 

จาํหน่ายอาหารทะเลแชแ่ขง็ 

2553 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ / 

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั โอเรยีลทลัยนูิค จาํกดั / นําเขา้สง่ออก 

2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยพฒันา สแตนเลส สตลี จาํกดั / สรา้ง
งานแสตนเลสและเหลก็ 

2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จาํกดั จาํกดั / ผลติและ
สง่ออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

2544 – ปัจจุบนั หุน้สว่น หา้งหุน้สว่นสามญันิตบุิคคล ฮัน่ฮง การชา่ง / 
ผลติเหลก็ 

2540 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั นิวเซนจรูี ่พริน้ติง้ แอนด ์แพคเกจจิง้ 
จาํกดั / การพมิพ ์

2540 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทร-ยเูนี่ยน ซฟู๊ีด จาํกดั / จาํหน่าย
อาหารทะเลบรรจกุระป๋อง 

2539 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน นอรท์ อเมรกิา จาํกดั / ลงทุน 

2536 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไวยไทย จาํกดั / ขนสง่ในประเทศ 

2535 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั จะนะ อุตสาหกรรมประมง จาํกดั / 
โรงงานปลาป่น 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

2533 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ลคักี ้ยเูนี่ยน ฟู้ดส ์จาํกดั / อาหารทะเลแปรรปู 

2532 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เอเชยีน แปซฟิิค ไทยทนู่า จาํกดั / ซือ้
ขายปลา / ซือ้ขายปลา 

2530 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เอเซยีนแปซฟิิคแคน จาํกดั / ผลติ
กระป๋องและฝาบรรจุอาหาร 

2530 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ท.ีซ.ี ยเูนยีน อโกรเทค จาํกดั / อาหารสตัว ์

2516 – ปัจจุบนั กรรมการ / 
กรรมการบรหิาร / 
กรรมการผูจ้ดัการ  

บรษิทั  ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั / 
ผลติและสง่ออกอาหารทะเลบรรจ ุ

4. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ 

 กรรมการ / 

กรรมการบรหิาร / 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่  

1 สงิหาคม 2543) 

 

  

 

 

60 - ปรญิญาตร,ี วทิยาศาสตร

บณัฑติ เทคโนโลยกีารผลติ, 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

- ประกาศนยีบตัรสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) หลกัสตูร 

- Director Accreditation 

Program (DAP) 

รุน่ที ่151/2561 

 

 

 

 

3.8 - 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ / 

กรรมการบรหิาร / 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทัอื่น 

2555 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

 

บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจาํกดั / ผูล้งทุนฟารม์เพาะพนัธุ ์

ปรบัปรุงพฒันาพอ่แมพ่นัธุกุ์ง้ และเลีย้งกุง้ 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน แฮชเชอรี ่จาํกดั / ประกอบ

กจิการพฒันาพฒันาสายพนัธุกุ์ง้ขาว 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ทซีเีอม็ ฟิชเชอรี ่จาํกดั / ประกอบกจิการ

ฟารม์เพาะพนัธุแ์ละเลีย้งกุง้ 

2555 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

 

บรษิทั ทเีอม็เค ฟารม์ จาํกดั / ประกอบกจิการ

ฟารม์เพาะพนัธุแ์ละเลีย้งกุง้  

2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อะแวนต ิฟีดส ์จาํกดั / อาหารกุง้ และกุง้

แชแ่ขง็ 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อะแวนต ิโฟรเซ่น ฟู้ดส ์ไพรเวทจาํกดั / 

และกุง้แชแ่ขง็ 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 11 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

5. นายชาน ช ูชง 

 กรรมการ  

 (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่  

4 ตุลาคม 2545) 

 

  

45 - ปรญิญาตร,ี การบรหิารงาน

วศิวกรรมก่อสรา้ง, Oregon 

State University, ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท, บรหิารธุรกจิ, 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- ประกาศนยีบตัรสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) หลกัสตูร 

- Director Certification 

Program (DCP)  

รุน่ที ่10/2545 

- TLCA Executive 

Development Program 

รุน่ที ่1/2552 

- หลกัสตูร Ethical 

Leadership Program 

(ELP) รุน่ที ่6/2559 

 

 

 

 

 

- - 2545 – ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทัใหญ่ 

2553 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ  / 

กรรมการบรหิาร 

 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) / แปร

รปูอาหารทะเลในรปูแบบแชแ่ขง็ กระป๋อง 

สาํหรบัตลาดในประเทศ และ ต่างประเทศ 

บรษิทัอื่น 

2561 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

 

บรษิทั ทุนธนศริ ิ(สงขลา) จาํกดั / การใหส้นิเชือ่ 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อเีอชเอส เทรนดน์ิ่ง แอนด ์เซอรว์สิเซส 

จาํกดั / สนิคา้สาํเรจ็รปู 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บสี ไดเมนชัน่ จาํกดั / บรกิารพาณิชย์

อเิลค็ทรอนคิส ์

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ทุนธนศริ ิจาํกดั / การใหส้นิเชือ่ 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ซฟู้ีด จาํกดั / ผูผ้ลติและ

สง่ออกกุง้แชแ่ขง็ 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ  / 

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กราฟฟิกส ์จาํกดั / ใหบ้รกิาร

ดา้นงานพมิพ ์



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

6. นายคณิต วลัยะเพช็ร ์

 กรรมการ 

 (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่  

11 กุมภาพนัธ ์2564) 

 

 

  

65 - ปรญิญาตร,ี กฎหมาย, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- เนตบิณัฑติไทย, กฎหมาย, 

เนตบิณัฑติยสภา 

- ปรญิญาโท, บรหิารธุรกจิ, 

มหาวทิยาลยัปทมุธาน ี

- ประกาศนยีบตัรสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) หลกัสตูร 

Director Certification 

Program (DCP) 

รุน่ที ่273/2562 

- - 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทัอื่น 

2534 – ปัจจุบนั 

 

ทนายความหุน้สว่น และ

กรรมการ 

 

บรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี ่จาํกดั / ทีป่รกึษา

กฎหมายและทนายความ 

2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สานฝันครอบครวั จาํกดั / จดัหาและใหเ้ชา่ 

2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั มติรตรงั จาํกดั / จดัหาและใหเ้ชา่ 

2563 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไอดอีอีมตะ จาํกดั / ธุรกจิการคา้ผลติภณัฑ์

เกีย่วกบัสขุภาพและอุปกรณ์กฬีา อาหารเสรมิและ

ความสวยงาม 

7. นางรชัดาภรณ์ ราช

เทวนิทร ์

 ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการ

อสิระ 

 (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่  

5 กนัยายน 2561) 

 

 

  

62 - - 2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการ

อสิระ 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทัอื่น 

2564 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

 

บรษิทั ไทยแลนด ์พรวิเิลจ คารด์ จาํกดั / จาํหน่าย

บตัรเอกสทิธิ ์Thailand Elite  

2563 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการ 

องคก์ารสวนสตัว ์

2562 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการ 

องคก์ารสะพานปลา 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 13 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

 

 

- ปรญิญาตร,ี บญัช,ี 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

- ปรญิญาโท, ธุรกจิต่างประเทศ

, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- ปรญิญาตร,ี นิตศิาสตร,์ 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธ ิ

ราช 

- ประกาศนยีบตัรสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) หลกัสตูร 

- Director Certification 

Program (DCP) 

รุน่ที ่204/2558 

- Director Accreditation 

Program (DAP)  

รุน่ที ่111/2557 

- Successful Formulation 

& Execution of Strategy 

(SFE) รุน่ที ่21/2557 

- หลกัสตูร Corporate 

Governance for 

Executives (CGE) รุน่ที ่

1/2557 

2562 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษิทั  ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จาํกดั (มหาชน) / 

บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั วอีารท์วนิส ์จาํกดั / ขายสนิคา้และบรกิาร 

โดยวธิกีารใชส้ือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

2562 – 2563 กรรมการตรวจสอบ บรษิทั อสมท จาํกดั (มหาชน) / สื่อสารมวลชน 

2558 – 2561 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

สายบญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั ไออารพ์ซี ีจาํกด (มหาชน) / ปิโตรเลยีม

และปิโตรเคม ี

2558 – 2561 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ 

บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) / ปิโตรเลยีม 

2556 – 2558 รองกรรมการผูจ้ดัการสาย

บรหิาร 

บรษิทั พทีที ีอาซาฮ ีเคมคิอล จาํกดั / ปิโตรเลยีม

และปิโตรเคม ี



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 14 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

- หลกัสตูร Advance Audit 

Committee Program 

(AACP) รุน่ที ่32/2562 

8. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล 

 กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอสิระ 

 (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่  

5 กนัยายน 2561) 

 

 

  

64 - - 2561 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอสิระ 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทัอื่น 

2558 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

 

บรษิทั เฮอรค์วิลสิ ออยล ์จาํกดั / ซือ้ขายน้ํามนั

เชือ้เพลงิ 

2537 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธาน

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั เอส เอน็ ซ ีฟอรเ์มอร ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติชิน้สว่นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและเครือ่งยนต ์

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซอีุส เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั / อสงัหารมิทรพัย ์

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคสีมทุรปราการ 

(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จาํกดั / ใหค้าํปรกึษา 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั พาราไดซ ์พลาสตกิ จาํกดั / ผลติชิน้สว่น

เครือ่งไฟฟ้ายานยนต ์

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เมอโิซะ เอสเอน็ซ ีพรซิชิัน่ จาํกดั / 

แมพ่มิพผ์ลติอุปกรณ์ 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยะลาฟ้าสะอาด จาํกดั / ผลติไฟฟ้า 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สยามอสีเทริน์อนิดสัเตรยีลพารค์ จาํกดั / 

อสงัหารมิทรพัย ์

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อลัทเิมท พารท์ จาํกดั / อุปกรณ์ทาํความ

เยน็ 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 15 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิฟินิตี ้พารท์ จาํกดั / อุปกรณ์ทาํความ

เยน็ 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อมิมอทลั พารท์ จาํกดั / อุปกรณ์ทาํความ

เยน็ 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อคีอท เอน็เตอรไ์พรซ ์จาํกดั / สมัมนา 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอสเอน็ซ ีครเีอตวิติี ้แอนโทโลจ ีจาํกดั / 

อุปกรณ์ยานยนต ์

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอส เอน็ ซ ีคลูลิง่ ซพัพลาย จาํกดั / 

ชิน้สว่นยานพาหนะ 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอส เอน็ ซ ีไพยองซาน อโีวลชูัน่ จาํกดั / 

อุปกรณ์ทาํความเยน็ 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอส เอน็ ซ ีฟูกอู ิโฮล ีอนิซูเลชัน่ จาํกดั / 

ท่อทาํความเยน็ 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอส เอน็ ซ ีแอตแลนตกิ วอเตอร ์ฮตีเตอร ์

เอเชยี จาํกดั / เครือ่งทาํน้ํารอ้น 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอส เอน็ ซ ีแอตแลนตกิ ฮตี ปัมพ ์จาํกดั / 

ปัม๊ทาํความรอ้น 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอสเอน็ซ ีโฮลดิง้ จาํกดั / โฮลดิง้ 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จาํกดั / ชิน้สว่น

โลหะ 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แอด็วานซ ์ดเีฟนซ ์เทคโนโลย ีจาํกดั / 

รถยนตน์ัง่กนักระสนุ 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 16 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โอดนิ พาวเวอร ์จาํกดั / อะไหล่เครือ่งทาํ

ความเยน็ 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โอดนิ เมยีนมาร ์จาํกดั / พลาสตกิสาํหรบั

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

2559 – 2561 ประธานอนุกรรมการ

กองทนุคุม้ครองผูล้งทุนใน

หลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2557 – 2561 กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2557 – 2561 อนุกรรมการบรรษทัภบิาล

และ ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2557 – 2561 ผูท้รงคณุวุฒ ิ ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

2557 – 2561 อนุกรรมการกองทุน

คุม้ครองผูล้งทนุในสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้า 

บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2557 – 2559 กรรมการ สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 17 

 

- ปรญิญาตร,ี รฐัศาสตร,์ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปรญิญาโท, รฐัประศาสน

ศาสตร,์ สถาบนับณัฑติ 

พฒันบรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาบรหิารธรุกจิ ดุษฎี

บณัฑติกติตมิศกัดิ,์ 

บรหิารธุรกจิการเงนิ, 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลอสีาน 

- ปรญิญาเอก, รฐัศาสตร,์ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

- ประกาศนยีบตัรสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) หลกัสตูร 

- Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที ่

55/2548 

- Director Accreditation 

Program (DAP)  

รุน่ที ่31/2548 

- Advanced Audit 

Committee Program 

(AACP) รุน่ที ่25/2560 

- Director Certification 

Program Update 

(DPCU) รุน่ที ่2/2557 

 

2555 – 2557 

 

ประธานผูพ้พิากษาสมทบ

ในศาลแรงงานกลาง รุน่ที ่

24 

 

 

ศาลแรงงานกลาง 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 18 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

9. นางมรกต กุลธรรมโยธนิ 

 กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอสิระ 
 (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่  

5 กนัยายน 2561) 

 

 
 

54 - ปรญิญาตร,ี คณติศาสตร,์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

- ปรญิญาโท, บรหิารธุรกจิ, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท, Computer 

Science, University of 

Missouri Columbia, ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา  

- ประกาศนยีบตัรสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) หลกัสตูร 

- Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที ่

221/2559 

- Director Accreditation 

Program (DAP)  

รุน่ที ่24/2547 

- Board Nomination and 

Compensation Program 

(BNCP) 3/2561 

- Company Secretary 

- - 2561 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอสิระ 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทัอื่น 

2563 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

บรษิทั ไอเน็ต รที แมเนจเมน้ท ์จาํกดั/ 

อสงัหารมิทรพัย ์

2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บลชิเทค จาํกดั / กจิกรรมของตวัแทนขายสื่

โฆษณา 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แมเนจ เอไอ โซลชูัน่ จาํกดั / การผลติ

เครือ่งมอืและอุปกรณ์ในทางการแพทย ์

2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ดจิทิลั เฮลทแ์คร ์โซลชูนัส ์จาํกดั / ทนัต 

กรรม 

2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั แมนดาลา คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั / 

โทรคมนาคม 

2546 – ปัจจุบนั กรรมการ /  

กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) / 

บรกิารสารสนเทศครบวงจร 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ด ีโซลชูัน่ ดอท คอม จาํกดั / ระบบประชุม

อเิลค็ทรอนิกส ์

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทย ดอท คอม เพยเ์มนท ์จาํกดั / Paymen  

Gateway 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ทอลค์ทมู ีจาํกดั / Call center 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เน็กซพ์าย จาํกดั / ซอฟตแ์วร์

คอมพวิเตอร ์



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 19 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

Program (CSP) 3/2546 

- Effective Minutes Taking 

(EMT) 1/2549 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั วนัสเปซ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั / โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั วนั อเิลก็ทรอนิกส ์บลิลิง่ จาํกดั / 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แอ๊ตเซท็เทอรา่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั / 

ระบบคคอมพวิเตอร ์

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไอเน็กซ ์บรอดแบนด ์จาํกดั / ระบบ

คมนาคม 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไอเน็ต แมเนจด ์เซอรว์สิเซส จาํกดั / 

ระบบสารสนเทศ 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไอรคีรทู จาํกดั / ระบบสมคัรงานทาง

อนิเทอรเ์น็ต 

2557 – 2559 กรรมการ บรษิทั ไทยดอทคอม จาํกดั / บรกิารพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส ์
10. นายสชุาต ิยดุดร  

 รองประธานอาวุโส และ

รกัษาการรองประธานขาย

และการตลาด 

 (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่  

1 ตุลาคม 2561) 

 

 

51 - ปรญิญาตร,ี สตัวบาล, 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- - 2561 – ปัจจุบนั รองประธานอาวุโส และ

รกัษาการรองประธานขาย

และการตลาด 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทัอื่น 

2560 – 2561 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

CP Pakistan PVT , LTD / อาหารสตัว ์

2559 – 2560 รองกรรมการผูจ้ดัการ CP India PVT, LTD / อาหารสตัว ์

2557 – 2558 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ CP India PVT, LTD / อาหารสตัว ์



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 20 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

  

 

11. นายนารานนั โมฮนัดาส 

เนลลพิาเลม็บลิ  

 รองประธานอาวุโส 

Supply Chain 

Management, Indonesia 

 (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่  

8 กนัยายน 2563) 

 

 

  

56 - ปรญิญาตร,ี Zoology, Calicut 

University Kerala India 

- ปรญิญาโท, Zoology 
(Fisheries Specialization) , 

Calicut University Kerala 

India 

- ปรญิญาโท, Business 

Management in Marketing, 

Madurai Kamaraj University, 

India 

- ปรญิญาเอก, Marine 

Science, Cochin University 

of science and technology, 

India 

- - 2563 – ปัจจุบนั รองประธานอาวุโส Supply 

Chain Management, 

Indonesia 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทัอื่น 

2536 – 2563 

 

Vice President 

 

CPF (INDIA) PRIVATE LIMITED / อาหารสตัว ์



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 21 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

12. นายกฤศกร  

โชตกิมลวรภทัร 

 รองประธานปฏบิตักิาร

และโรงงาน 

 (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่  

1 มกราคม 2562) 

 

 

  

 

43 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรม

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

- ปรญิญาโท การจดัการ

อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

- - 2562 – ปัจจุบนั 

 

2551 – 2561 

 

รองประธานปฏบิตักิารและ

โรงงาน 

ผูจ้ดัการโรงงาน 

 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

 

13. นายสขุสนัต ์วอ่งชวูงศ ์

ประธานเจา้หน้าที่

บรหิารดา้นการเงนิ 

 (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่  

1 มนีาคม 2564) 

 

 

  

 

39 - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร

บณัฑติ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 

International University of 

Japan 

- ประกาศนยีบตัรสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) หลกัสตูร 

- Director Certification 

Accreditation Program 

(DCP) รุน่ที ่299/2563 

- - 2564 – ปัจจุบนั 

 

2564 - 2564 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ดา้นการเงนิ 

รองประธานบญัชกีารเงนิ 

และสนิเชือ่ 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทัอื่น 

2560 – 2564 

 

 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

 

 

 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) / แปรรปู

อาหารทะเลในรปูแบบแชแ่ขง็ กระป๋อง สาํหรบั

ตลาดในประเทศ และ ต่างประเทศ 

2556 - 2559 ผูจ้ดัการอาวุโส ASEAN 

Business Development 

PT Mitsubishi UFJ Lease (Singapore) Pte 

Ltd 

2548 - 2553 นกัวเิคราะหอ์าวุโส ฝ่าย

บรหิารเงนิลงทุนธุรกจิ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 22 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

14. นายปรชีา บางนกแขวก 

รองประธานวจิยัและ

พฒันาผลติภณัฑ ์

 (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่  

1 มนีาคม 2564) 

 

 

  

 

51 - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร

บณัฑติ มหาวยิาลยั

เกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาโท วทิยาศาสตร

มหาบณัฑติ สาขาวชิาสตัว

ศาสตร ์มหาวยิาลยั

เกษตรศาสตร ์

- - 2564 – ปัจจุบนั 

 

2550 - 2563 

 

รองประธานวจิยัและ

พฒันาผลติภณัฑ ์

ผูช้ว่ยรองประธานวจิยัและ

พฒันาผลติภณัฑ ์

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทัอื่น 

2548 - 2550 

 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายวชิาการ

อาหารสกุร 

 

Japfa Comfeed Vietnam Ltd. / ผลติและจาํหน่าย

อาหารสตัว ์

2538 - 2548 ผูจ้ดัการแผนกอาหารสตัว์

บก 

บรษิทั ลพีฒันาผลติภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) / ผลติ

และจาํหน่ายอาหารสตัว ์

15. นายคมกฤช  

ภาวศุทธนินท ์

รองประธานบญัช ี

การเงนิและสนิเชือ่ 

 (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่  

1 มกราคม 2564) 

 

 

  

 

54 - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร์

บณัฑติ สาขาวทิยาศาสตร์

การแพทย์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ

บณัฑติ (การบญัช)ี 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปรญิญาโท พฒันบรหิาร 

ศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาการ

บรหิารการเงนิ สถาบนั

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

-  

- - 2564 – ปัจจุบนั 

 

รองประธานบญัช ีการเงนิ

และสนิเชือ่ 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทัอื่น 

2563 - 2563 

 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ซฟู้ีด จาํกดั / ผูผ้ลติและ

สง่ออกกุง้แชแ่ขง็ 

2561 - 2562 ผูจ้ดัการทัว่ไป  บรษิทั สงขลาแคนนิ่ง จาํกดั (มหาชน) / ผูผ้ลติ

และสง่ออกอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิดผนึก 

2558 - 2560 ผูอ้าํนวยการสายบรหิาร บรษิทั ไทยฮัว้ยางพารา จาํกดั (มหาชน) / 

สง่ออกยางพารา 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 23 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

16. นางสาวกนัทมิา รืน่

อารมย ์ 

รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

 (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่  

1 มกราคม 2563) 

 

 

  

 

44 - ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ 

มหาวทิยาลยัสยาม 

- การวเิคราะหง์บการเงนิ 

จาํนวน 7 ชัว่โมง ในปี 2564 

(สามารถนบัชัว่โมงดา้นการ

บญัชไีด ้7 ชัว่โมง) 

- สารสนเทศทางการบญัช ี1 

จาํนวน 6 ชัว่โมง ในปี 2564 

(สามารถนบัชัว่โมงดา้นการ

บญัชไีด ้3 ชัว่โมง) 

- - 2563 – ปัจจุบนั 

 

2554 – 2562 

 

2550 – 2554 

 

2545 - 2549 

รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

 

หวัหน้าฝ่ายบญัช ี

 

หวัหน้าแผนกบญัช ี

 

เจา้หน้าทีบ่ญัชทีัว่ไป 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

 

17. นางสาวติร ีใจประสงค ์

 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 

 (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่  

1 มกราคม 2563) 

 

 

  

 

50 - ปรญิญาตร,ี บญัช,ี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี

 

- - 2563 –  ปัจจุบนั 

 

2546 – 2562 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 

 

รองผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) / 

ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า 

บรษิทัอื่น 

2540 – 2545 

 

หวัหน้าฝ่ายการเงนิ 

 

 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2534 – 2539 หวัหน้าแผนกการเงนิ บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั 

* หมายเหตุ: คาํนวณตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ (effective rate) ตามขอ้มลู ณ วนัที ่1 เมษายน 2564 



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 24 

 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่11 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดแ้ต่งตัง้ นายสุขสนัต์ ว่องชูวงศ์ เป็นเลขานุการบรษิทั โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2564 เพื่อใหเ้ป็นไป

ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยขอบเขต อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ของเลขานุการบรษิทั มดีงัต่อไปนี้ 

1. ใหข้อ้มลูและคาํแนะนําเบือ้งตน้แก่กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ ขอ้กาํหนด และกฎเกณฑต์่างๆ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตดิตามดแูลใหม้ี

การปฏบิตัอิยา่งถูกตอ้ง รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงของขอ้กาํหนดกฎหมายทีม่นียัสาํคญัแก่กรรมการ และผูบ้รหิาร 

2. จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มลูทีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่กรรมการปัจจุบนั และกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม ่

3. ดูแล และประสานงานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้กําหนด และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นโยบายการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีไดอ้ย่าง

ครบถว้นถูกตอ้ง 

4. ติดตามและดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งตามระเบยีบ ประกาศ และขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

5. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารสาํคญั ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ทะเบยีนกรรมการ  

(ข) ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

(ค) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมถงึการจดัทาํขอ้มลูและเอกสารประกอบการประชุม 

(ง) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึการจดัทาํขอ้มลูและเอกสารประกอบการประชุม 

(จ) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

(ฉ) รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร ตาม มาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) (“รายงานการมสี่วน

ไดเ้สยี”) 

6. จดัสง่สาํเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยี ใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการบรษิทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7  วนัทาํการ นบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 

7. ดาํเนินการเกีย่วกบัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กฎระเบยีบ และขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึตดิตามใหม้กีาร

ปฏบิตัติามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

8. ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั และดาํเนินการอื่นใดใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมาย หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด และ/หรอื ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด และ/หรอื

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย   



เอกสารแนบ 1  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 25 

 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัททีเ่กี่ยวข้อง  

 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทัฯ 

นายฤทธริงค ์

บุญมโีชต ิ

นายธรีพงศ ์

จนัศริ ิ

นายเชง  

นิรุตตนิานนท ์

นายบรรลอืศกัร 

โสรจัจกจิ 

นางชาน  

ช ูชง 

นายคณิต วลั

ยะเพช็ร ์

นางรชัดาภรณ์ 

ราชเทวนิทร ์

ดร.สมชยั ไทย

สงวนวรกุล 

นางมรกต  

กุลธรรมโยธนิ 

นายสุชาต ิ 

ยุดดร  

นายนารานนั 

โมฮนัดาส 

เนลลพิาเลม็บลิ 

นายกฤศกร 

โชตกิมลวรภทัร 

นายสุขสนัต ์

ว่องชวูงศ์ 

นายปรชีา บาง

นกแขวก 

นายคมกฤช  

ภาวศุทธนินท ์

นางสาวกนัทมิา 

รื่นอารมย ์

นางสาวติร ีใจ

ประสงค ์

บรษิทัฯ 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) X, EC /, EC / /,EC,CEO / / ///, IV ///, V ///, V // // // // // // // // 

บรษิทัยอ่ย                  

บรษิทั พที ีไทยยเูนี่ยน คารสิมา่ เลสทาร ีจาํกดั X   /         /     

AMG-Thaiunion Feedmill (Private) Limited    /      /   / /    

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง                  

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) /,// /, CEO /, EC  /, EC             

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ซฟู้ีด จาํกดั /, EC X   /             

บรษิทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) /, EC /, EC                

บรษิทั โอคนิอสฟู้ด จาํกดั /, EC /, EC                

บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจาํกดั /, EC   /              

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน แฮชเชอรี ่จาํกดั /   /          /    

บรษิทั ทซีเีอม็ ฟิชเชอรี ่จาํกดั /   /              

บรษิทั ทเีอม็เค ฟารม์ จาํกดั /   /              

บรษิทั ไทยยเูนี่ยนออนไลน์ชอ็ป จาํกดั / /, EC                

บรษิทั เรดล๊อบสเตอรม์าสเตอรโ์ฮลดิง้ส ์แอลพ ีจาํกดั / /                

บรษิทั อารบ์ซี ีแอสเซท็ส ์จาํกดั /                 

บรษิทั ธรรมชาต ิซฟู้ีด รเีทล จาํกดั /                 

บรษิทั  ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั  /, EC /, EC, 

CEO 

              

บรษิทั ไท่หวา้น เซิง่ อควาตคิ เทรดดิง้ (ไชน่า) จาํกดั / /, EC /, EC               

บรษิทั จนัศริ ิเรยีล เอสเตท จาํกดั  /                

บรษิทั ทเีอน็ ฟายน์ เคมคีอลส ์จาํกดั  /                

บรษิทั ทุนธนศริ ิจาํกดั  /, EC   /             

บรษิทั ทุนธนศริ ิ(สงขลา) จาํกดั  /, EC   /             

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กราฟฟิกส ์จาํกดั  /, EC   /, EC             

บรษิทั ไทยยเูนี่ยนปรอ็ปเปอรต์ีส้ ์จาํกดั  /                
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กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทัฯ 

นายฤทธริงค ์

บุญมโีชต ิ

นายธรีพงศ ์

จนัศริ ิ

นายเชง  

นิรุตตนิานนท ์

นายบรรลอืศกัร 

โสรจัจกจิ 

นางชาน  

ช ูชง 

นายคณิต วลั

ยะเพช็ร ์

นางรชัดาภรณ์ 

ราชเทวนิทร ์

ดร.สมชยั ไทย

สงวนวรกุล 

นางมรกต  

กุลธรรมโยธนิ 

นายสุชาต ิ 

ยุดดร  

นายนารานนั 

โมฮนัดาส 

เนลลพิาเลม็บลิ 

นายกฤศกร 

โชตกิมลวรภทัร 

นายสุขสนัต ์

ว่องชวูงศ์ 

นายปรชีา บาง

นกแขวก 

นายคมกฤช  

ภาวศุทธนินท ์

นางสาวกนัทมิา 

รื่นอารมย ์

นางสาวติร ีใจ

ประสงค ์

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน พรอ้พเพอรต์ี ้ดเิวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  /                

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ไฮเทค เพริล์ คลัทเิวชัน่ จาํกดั  /                

บรษิทั บสี ไดเมนชัน่ จาํกดั  /   /             

บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีสมุทรสาคร (วสิาหกจิเพือ่

สงัคม) จาํกดั 

 /, EC                

บรษิทั เพนเวน (ไทยแลนด)์ จาํกดั  /                

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)  /                

บรษิทั ลคักี ้ยเูนี่ยน ฟู้ดส ์จาํกดั  / X               

บรษิทั ไวยไทย จาํกดั  / /               

บรษิทั สงขลาแคนนิ่ง จาํกดั (มหาชน)  /, EC                

บรษิทั เอเซยีนแปซฟิิคแคน จาํกดั  / X               

บรษิทั คงิ ออสการ ์เอเอส จาํกดั  / /               

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน อนิเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ จาํกดั  /, EC                

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน เอเชยี อนิเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ จาํกดั  /, EC                

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน นอรท์ อเมรกิา จาํกดั  /, EC /               

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ยุโรป จาํกดั  /, EC                

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ยุโรป เอสเอเอส จาํกดั   /               

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟรานซโ์ฮลดิง้ 2 เอสเอเอส  /                

บรษิทั ไทร-ยเูนี่ยน ซฟู๊ีด จาํกดั  / /               

บรษิทั ไทร-ยเูนี่ยน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จาํกดั / / /               

บรษิทั ยเูอส เพท็ นูทรชีัน่ จาํกดั  / /               

บรษิทั อนิเตอรฟ์ารม์า-ซวีติา้ จาํกดั   /                

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ ์จาํกดั  /                

บรษิทั ทุนธนศริ ิ(อยุธยา) จาํกดั  /                

บรษิทั ทุนธนศริ ิ(ระยอง) จาํกดั  /                

บรษิทั ทุนธนศริ ิ(ชลบุร)ี จาํกดั  /                

บรษิทั ทุนธนศริ ิ(ปทุมธานี) จาํกดั  /                

บรษิทั ทุนธนศริ ิ(สมุทรปราการ) จาํกดั  /                
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กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทัฯ 

นายฤทธริงค ์

บุญมโีชต ิ

นายธรีพงศ ์

จนัศริ ิ

นายเชง  

นิรุตตนิานนท ์

นายบรรลอืศกัร 

โสรจัจกจิ 

นางชาน  

ช ูชง 

นายคณิต วลั

ยะเพช็ร ์

นางรชัดาภรณ์ 

ราชเทวนิทร ์

ดร.สมชยั ไทย

สงวนวรกุล 

นางมรกต  

กุลธรรมโยธนิ 

นายสุชาต ิ 

ยุดดร  

นายนารานนั 

โมฮนัดาส 

เนลลพิาเลม็บลิ 

นายกฤศกร 

โชตกิมลวรภทัร 

นายสุขสนัต ์

ว่องชวูงศ์ 

นายปรชีา บาง

นกแขวก 

นายคมกฤช  

ภาวศุทธนินท ์

นางสาวกนัทมิา 

รื่นอารมย ์

นางสาวติร ีใจ

ประสงค ์

บรษิทั ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยไูนเตด็ จาํกดั  /                

บรษิทั ไทยยเูนี่ยนพฒันาไมก้ฤษณา จาํกดั  /                

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ครอวฟิ์ช ดเิวลลอปเมน้ท ์  /                

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน อนิกรเีดยีนท ์จาํกดั  / /               

บรษิทั ไทยพฒันา สแตนเลส สตลี จาํกดั   /               

หา้งหุน้สว่นสามญันิตบิุคคล ฮัน่ฮง การช่าง   /               

บรษิทั จะนะ อุตสาหกรรมประมง จาํกดั   X               

บรษิทั ท.ีซ.ี ยเูนียน อโกรเทค จาํกดั   X               

บรษิทั เอเชยีน แปซฟิิค ไทยทนู่า จาํกดั   X               

บรษิทั ไทย กลเีซอรนี จาํกดั   /, EC               

บรษิทั นิวเซนจรูี ่พริน้ติง้ แอนด ์แพคเกจจิง้ จาํกดั   /               

บรษิทั โอเรยีลทลัยนูิค จาํกดั   /, EC               

บรษิทั ฟิล-ยเูนี่ยน โฟรเซ่น ฟู๊ดส ์จาํกดั   /, EC               

บรษิทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จาํกดั จาํกดั   /               

บรษิทั อะแวนต ิฟีดส ์จาํกดั    /              

บรษิทั อะแวนต ิโฟรเซ่น ฟู้ดส ์ไพรเวทจาํกดั    /              

บรษิทั อเีอชเอส เทรนดน์ิ่ง แอนด ์เซอรว์สิเซส จาํกดั     /             

บรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี ่จาํกดั      /            

บรษิทั สานฝันครอบครวั จาํกดั      /            

บรษิทั มติรตรงั จาํกดั      /            

บรษิทั ไอดอีอีมตะ จาํกดั      /            

บรษิทั  ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จาํกดั (มหาชน)       IV           

บรษิทั ไทยแลนด ์พรวิเิลจ คารด์ จาํกดั       ///, V           

องคก์ารสะพานปลา       IV           

องคก์ารสวนสตัว ์       IV           

บรษิทั วอีารท์วนิส ์จาํกดั       /           

บรษิทั เอส เอน็ ซ ีฟอรเ์มอร ์จาํกดั (มหาชน)        /, EC          
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กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทัฯ 

นายฤทธริงค ์

บุญมโีชต ิ

นายธรีพงศ ์

จนัศริ ิ

นายเชง  

นิรุตตนิานนท ์

นายบรรลอืศกัร 

โสรจัจกจิ 

นางชาน  

ช ูชง 

นายคณิต วลั

ยะเพช็ร ์

นางรชัดาภรณ์ 

ราชเทวนิทร ์

ดร.สมชยั ไทย

สงวนวรกุล 

นางมรกต  

กุลธรรมโยธนิ 

นายสุชาต ิ 

ยุดดร  

นายนารานนั 

โมฮนัดาส 

เนลลพิาเลม็บลิ 

นายกฤศกร 

โชตกิมลวรภทัร 

นายสุขสนัต ์

ว่องชวูงศ์ 

นายปรชีา บาง

นกแขวก 

นายคมกฤช  

ภาวศุทธนินท ์

นางสาวกนัทมิา 

รื่นอารมย ์

นางสาวติร ีใจ

ประสงค ์

บรษิทั ซอุีส เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั        /          

บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคสีมุทรปราการ (วสิาหกจิเพือ่

สงัคม) จาํกดั 

       /          

บรษิทั พาราไดซ ์พลาสตกิ จาํกดั        /          

บรษิทั เมอโิซะ เอสเอน็ซ ีพรซิชิัน่ จาํกดั        /          

บรษิทั ยะลาฟ้าสะอาด จาํกดั        /          

บรษิทั สยามอสีเทริน์อนิดสัเตรยีลพารค์ จาํกดั        /          

บรษิทั อลัทเิมท พารท์ จาํกดั        /          

บรษิทั อนิฟินิตี ้พารท์ จํากดั        /          

บรษิทั อมิมอทลั พารท์ จาํกดั        /          

บรษิทั อคีอท เอน็เตอรไ์พรซ ์จาํกดั        /          

บรษิทั เอสเอน็ซ ีครเีอตวิติี ้แอนโทโลจ ีจาํกดั        /          

บรษิทั เอส เอน็ ซ ีคลูลิง่ ซพัพลาย จาํกดั        /          

บรษิทั เอส เอน็ ซ ีไพยองซาน อโีวลชูัน่ จาํกดั        /          

บรษิทั เอส เอน็ ซ ีฟูกูอ ิโฮล ีอนิซูเลชัน่ จาํกดั        /          

บรษิทั เอส เอน็ ซ ีแอตแลนตกิ วอเตอร ์ฮตีเตอร ์เอเชยี 

จาํกดั 

       /          

บรษิทั เอส เอน็ ซ ีแอตแลนตกิ ฮตี ปัมพ ์จาํกดั        /          

บรษิทั เอสเอน็ซ ีโฮลดิง้ จาํกดั        /          

บรษิทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จาํกดั        /          

บรษิทั แอด็วานซ ์ดเีฟนซ ์เทคโนโลย ีจาํกดั        /          

บรษิทั โอดนิ พาวเวอร ์จาํกดั        /          

บรษิทั โอดนิ เมยีนมาร ์จาํกดั        /          

บรษิทั เฮอรค์วิลสิ ออยล ์จาํกดั        /          

บรษิทั ไอเน็ต รที แมเนจเมน้ท ์จาํกดั         /         

บรษิทั บลชิเทค จาํกดั         /         

บรษิทั แมเนจ เอไอ โซลชูัน่ จาํกดั         /         

บรษิทั ดจิทิลั เฮลทแ์คร ์โซลชูนัส ์จาํกดั         X         
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กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทัฯ 

นายฤทธริงค ์

บุญมโีชต ิ

นายธรีพงศ ์

จนัศริ ิ

นายเชง  

นิรุตตนิานนท ์

นายบรรลอืศกัร 

โสรจัจกจิ 

นางชาน  

ช ูชง 

นายคณิต วลั

ยะเพช็ร ์

นางรชัดาภรณ์ 

ราชเทวนิทร ์

ดร.สมชยั ไทย

สงวนวรกุล 

นางมรกต  

กุลธรรมโยธนิ 

นายสุชาต ิ 

ยุดดร  

นายนารานนั 

โมฮนัดาส 

เนลลพิาเลม็บลิ 

นายกฤศกร 

โชตกิมลวรภทัร 

นายสุขสนัต ์

ว่องชวูงศ์ 

นายปรชีา บาง

นกแขวก 

นายคมกฤช  

ภาวศุทธนินท ์

นางสาวกนัทมิา 

รื่นอารมย ์

นางสาวติร ีใจ

ประสงค ์

บรษิทั ด ีโซลชูัน่ ดอท คอม จาํกดั         /         

บรษิทั ไทย ดอท คอม เพยเ์มนท ์จาํกดั         /         

บรษิทั ทอลค์ทมู ีจาํกดั         /         

บรษิทั เน็กซพ์าย จาํกดั         /         

บรษิทั แมนดาลา คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั         X         

บรษิทั วนัสเปซ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั         /         

บรษิทั วนั อเิลก็ทรอนิกส ์บลิลิง่ จาํกดั         /         

บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)         /, CEO         

บรษิทั แอ๊ตเซท็เทอร่า คอรป์อเรชัน่ จาํกดั         /         

บรษิทั ไอเน็กซ ์บรอดแบนด ์จาํกดั         /         

บรษิทั ไอเน็ต แมเนจด ์เซอรว์สิเซส จาํกดั         /         

บรษิทั ไทยดอทคอม จาํกดั         /         

บรษิทั ไอรคีรทู จาํกดั         /         

หมายเหต:ุ X - ประธานกรรมการ, O- รองประธานกรรมการ, / -กรรมการ,  CEO- ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร, // -ผูบ้รหิาร, /// -กรรมการอิสระ, IV -ประธานกรรมการตรวจสอบ,  V -กรรมการตรวจสอบ, EC- กรรมการบรหิาร  



 
  

 

  

 

 

 

 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย  

 

  



เอกสารแนบ 2  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

 

ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย   

กรรมการ 
บริษทัย่อย 

1.บริษทั พีที ไทยยเูน่ียน คาริสม่า เลสทารี จาํกดั 2.AMG-Thaiunion Feedmill (Private) Limited 

1. นายฤทธิรงค ์บญุมีโชติ x  

2. นายบรรลือศกัร โสรจัจกิจ / x 

3. นายสชุาติ ยดุดร  / 

4. นายวาย ยทั ปาโก้ ลี /  

5. นายสขุสนัต ์ว่องชูวงศ ์ / / 

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  / 

หมายเหต:ุ X - ประธานกรรมการ, / -กรรมการ, EC- กรรมการบรหิาร  

 

 



  
  

 

  

 

 

 

 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

  



เอกสารแนบ 3  บรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

 

ข้อมลูเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  

ช่ือ-นามสกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

1. นายเพช็ร แกว้มณี 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

53 คณุวฒิุการศึกษา 

- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ เอกการบญัช ี

มหาวทิยาลยัภาคกลาง จงัหวดันครสวรรค ์

ประวติัอบรม 

- ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศ

ไทย CPIAT รุน่ที ่62 ปี 2563 

- Orientation Course – CFO Focus on 

Financial Reporting Class 2/2018 ปี 2561 

- นกับญัชกีบัการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน

ดา้นคอมพวิเตอร ์หลกัสตูรที ่1 รุน่ที ่3 ปี 2543 

- การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในหลกัสตูรที ่2 

รุน่ที ่4 ปี 2539 

- การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในหลกัสตูรที ่1 

รุน่ที ่4 ปี 2538 

ก.พ. 2562 ถงึ ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 

2546 – ก.พ. 2562 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี บรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 

2540 – 2545 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

   

 



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากดั 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทัและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ 
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
งบการเงินที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
และบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน 
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามท่ีควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับ 
การด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยผูบ้ริหารในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็น
การรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ 
อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ี
ไม่พบขอ้มูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์  
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

  



 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารจากหลกัฐานการสอบบญัชี 
ท่ีไดรั้บ และประเมินวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่ง
มีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอน 
ท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ 
ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
พงทวี  รัตนะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 
กรุงเทพมหานคร 
18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 



บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จํากดั

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 50,310 8,300 12,272 8,300

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 8, 27 529,315 443,050 529,315 443,050

เงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่การร่วมคา้ 27 - 69,870 - 69,870

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 9 406,860 412,845 406,860 412,845

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 853 1,818 853 1,818

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 987,338 935,883 949,300 935,883

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 64,123 -

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 - 148,479 - 148,479

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 11 152,239 152,239 152,239 152,239

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 955,566 1,040,014 955,363 1,040,014

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 4,638 5,514 4,638 5,514

เงินมดัจาํค่าซือทีดิน 49,500 - - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 14 98,336 7,310 98,336 7,310

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 7,827 207 7,827 207

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,268,106 1,353,763 1,282,526 1,353,763

รวมสินทรัพย์     2,255,444 2,289,646 2,231,826 2,289,646

กรรมการ _______________________________________                                กรรมการ _______________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จํากดั

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 15 465,479 126,064 465,479 126,064

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 16, 27 423,822 346,714 423,664 346,714

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 17 725 2,142 725 2,142

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 701 - 701

หนีสินหมุนเวียนอืน 4,657 6,850 4,644 6,850

รวมหนีสินหมุนเวยีน 894,683 482,471 894,512 482,471

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 17 40 892 40 892

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 115,624 106,250 115,624 106,250

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 115,664 107,142 115,664 107,142

รวมหนีสิน 1,010,347 589,613 1,010,176 589,613

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 82,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท

(ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : หุน้สามญั 50,000,000 หุน้ 

มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 19 820,000 500,000 820,000 500,000

ทุนทีออกและเรียกชาํระแลว้

หุน้สามญั 82,000,000 หุน้ จ่ายชาํระแลว้หุน้ละ 10 บาท

(ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : หุน้สามญั 50,000,000 หุน้ 

จ่ายชาํระแลว้หุน้ละ 10 บาท) 19 820,000 500,000 820,000 500,000

กาํไรสะสม 

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 82,000 50,000 82,000 50,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 314,514 1,150,033 319,650 1,150,033

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ (2,610) - - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,213,904 1,700,033 1,221,650 1,700,033

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 31,193 - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,245,097 1,700,033 1,221,650 1,700,033

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,255,444 2,289,646 2,231,826 2,289,646

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จํากดั

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 6, 27 4,410,383 4,250,622 4,410,383 4,250,622

ตน้ทุนขาย (3,759,671) (3,511,861) (3,759,671) (3,511,861)

กาํไรขนัต้น 650,712 738,761 650,712 738,761

รายไดอื้น 22, 27 88,108 91,064 88,004 91,064

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 738,820 829,825 738,716 829,825

ค่าใชจ่้ายในการขาย (125,830) (123,212) (125,830) (123,212)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (162,880) (109,013) (157,215) (109,013)

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 (116,879) - (116,879) -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 - - - (427,821)

ค่าใชจ่้ายอืน (5,792) (5,688) (5,792) (5,688)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 327,439 591,912 333,000 164,091

ตน้ทุนทางการเงิน (9,364) (5,268) (9,364) (5,268)

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 318,075 586,644 323,636 158,823

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 - (128,672) - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 - (222,832) - -

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 318,075 235,140 323,636 158,823

ภาษีเงินได้ 24 88,481 (16,837) 88,481 (16,837)

กาํไรสําหรับปี 406,556 218,303 412,117 141,986

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่จดัประเภทใหม่

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสุทธิจากภาษีเงินได้ 24 - (16,744) - (16,744)

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทใหม่

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - (16,744) - (16,744)

รายการทีจะจดัประเภทใหม่

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

งบการเงิน (4,015) - - -

รวมรายการทีจะจดัประเภทใหม่

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (4,015) - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 

- สุทธิจากภาษเีงินได้ (4,015) (16,744) - (16,744)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 402,541 201,559 412,117 125,242

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

6



บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จํากดั

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไร:

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 406,981 218,303 412,117 141,986

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (425) - - -

กาํไรสําหรับงวด 406,556 218,303 412,117 141,986

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 404,371 201,559 412,117 125,242

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,830) - - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 402,541 201,559 412,117 125,242

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 25 5.67 4.37 5.74 2.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จํากดั

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รวม

องค์ประกอบ ส่วนได้เสียที

ทุนทีออกและ จัดสรรแล้ว การแปลงค่า อืนของส่วน รวมส่วน ไม่มีอาํนาจ

ชําระแล้ว สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงนิ ของเจ้าของ ของเจ้าของ ควบคุม รวม

หมายเหตุ พันบาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 500,000 50,000 1,203,473 - - 1,753,473 - 1,753,473

การจ่ายเงนิปันผล 20 - - (255,000) - - (255,000) - (255,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 201,560 - - 201,560 - 201,560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 500,000 50,000 1,150,033 - - 1,700,033 - 1,700,033

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 500,000 50,000 1,150,033 - - 1,700,033 - 1,700,033

การเพมิหุน้สามญั 19 320,000 - - - - 320,000 - 320,000

การจ่ายเงนิปันผล 20 - - (1,210,500) - - (1,210,500) - (1,210,500)

สาํรองตามกฏหมาย 21 - 32,000 (32,000) - - - - -

การไดม้าในส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

จากการรวมธุรกิจ - - - - - - 33,023 33,023

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 406,981 (2,610) (2,610) 404,371 (1,830) 402,541

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 820,000 82,000 314,514 (2,610) (2,610) 1,213,904 31,193 1,245,097

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กาํไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษัท ไทยยูเนยีน ฟีดมิลล์ จาํกดั

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทุนทอีอกและ จดัสรรแล้ว

ชําระแล้ว สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ พันบาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 500,000 50,000 1,279,791 1,829,791

การจ่ายเงินปันผล 20 - - (255,000) (255,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 125,242 125,242

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 500,000 50,000 1,150,033 1,700,033

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 500,000 50,000 1,150,033 1,700,033

การเพิมหุน้สามญั 19 320,000 - - 320,000

การจ่ายเงินปันผล 20 - - (1,210,500) (1,210,500)

สาํรองตามกฏหมาย 21 - 32,000 (32,000) -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 412,117 412,117

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 820,000 82,000 319,650 1,221,650

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จํากดั

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 318,075 235,140 323,636 158,823

รายการปรับปรุงกาํไรจากการดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคา 12 120,039 116,993 120,037 116,993

ค่าตดัจาํหน่าย 13 2,765 3,035 2,765 3,035

กลบัรายการค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (25,075) (35,072) (25,075) (35,072)

(กลบัรายการ) ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,793 (834) 1,793 (834)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 14,138 9,539 14,138 9,539

ค่าตดัจาํหน่ายส่วนลด(ส่วนเกิน)จากสัญญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ (46) 85 (46) 85

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,057 5,688 6,057 5,688

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 116,879 - 116,879 -

ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 - 222,832 - 427,821

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 - 128,672 - -

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 2,208 4,748 2,208 4,748

ตน้ทุนทางการเงิน 9,364 5,268 9,364 5,268

ดอกเบียรับ (1,962) (905) (1,857) (905)

564,235 695,189 569,899 695,189

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนลดลง (เพมิขึน) (62,888) 70,574 (62,888) 70,574

- สินคา้คงเหลือลดลง 4,192 24,116 4,192 24,116

- สินทรัพยห์มุนเวียนอืนลดลง (เพมิขึน) (338) 288 (338) 288

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (เพมิขึน) ลดลง (7,620) 374 (7,620) 374

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนเพมิขึน 83,530 10,576 83,372 10,576

- หนีสินหมุนเวียนอืนลดลง (1,956) (504) (1,969) (504)

- ดอกเบียรับ 244 - 139 -

- จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 (4,764) (28) (4,764) (28)

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 574,635 800,585 580,023 800,585

- จ่ายภาษีเงินได้ (3,246) (16,473) (3,246) (16,473)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 571,389 784,112 576,777 784,112

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จํากดั

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (50,266) (41,165) (50,061) (41,165)

จ่ายเงินมดัจาํค่าซือทีดิน (49,500) - - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,552 2,903 2,552 2,903

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,889) (1,047) (1,889) (1,047)

เงินสดรับจากเงินใหกู้ยื้มระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 176,460 76,190 176,460 76,190

เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ยื้มระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (106,590) (146,060) (106,590) (146,060)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 31,600 - 31,600 -

เงินสดจ่ายสุทธิเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - (64,123) -

ดอกเบียรับจากเงินใหกู้ยื้มระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,857 766 1,857 766

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกจิกรรมลงทุน 4,224 (108,413) (10,194) (108,413)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 339,415 (432,387) 339,415 (432,387)

จ่ายดอกเบีย (9,254) (5,323) (9,254) (5,323)

เงินสดจ่ายเพอืชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,269) (2,456) (2,269) (2,456)

เงินสดรับจากการเพมิทุน 19 320,000 - 320,000 -

เงินสดรับจากการเรียกชาํระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย

ของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 33,023 - - -

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของ 20 (1,210,500) (255,000) (1,210,500) (255,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (529,585) (695,166) (562,608) (695,166)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) - สุทธิ 46,028 (19,467) 3,975 (19,467)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 8,300 27,830 8,300 27,830

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนของเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด (4,018) (63) (3) (63)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 7 50,310 8,300 12,272 8,300

รายการทไีม่กระทบเงินสด

เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

(รวมอยูใ่นเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน) 16 3,509 9,575 3,509 9,575

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกัด (“บริษทั”) เป็นบริษทัจ ำกัด ซ่ึงจดัตั้ งและจดทะเบียนในประเทศไทย บริษทัมีท่ีอยู่ตำมท่ีได ้
จดทะเบียนคือ เลขท่ี 89/1 หมู่ท่ี 2 ต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร บริษทัมีส ำนักงำนสำขำ 3 แห่งใน
จงัหวดัสมุทรสำครและจงัหวดัสงขลำ 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มบริษทั” 
 
บริษทัถูกควบคุมโดยบริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ขั้นสุดทำ้ยของบริษทั จดัตั้งอยู่ในประเทศไทย 
บริษทัใหญ่ดงักล่ำวถือหุน้ในบริษทัคิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 66.90 ของจ ำนวนหุน้สำมญัทั้งหมดของบริษทั 
 
บริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ำ 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดรั้บอนุมติัจำกกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทั เม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 
ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและ
กำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทัไปถือปฏิบติั บริษทัเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกับกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซับซ้อน หรือเก่ียวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 
 
ตวัเลขเปรียบเทียบไดมี้กำรจดัประเภทใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรในงบกำรเงินปัจจุบนั 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฏหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมี
เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฏหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้องที่มีกำรปรับปรุง 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินไดร้อตดับญัชี
กรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีมีจ ำนวนต ่ำกวำ่มูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำต ่ำกว่ำฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนจะถือว่ำ

มีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีเกิดข้ึน 
- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยใ์นมูลค่ำท่ี 

สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีได ้
- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษีท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์ำษีเงินได้

รอตดับญัชีได้เฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะไดใ้ช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี
จะตอ้งน ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใชห้กัภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลบัรำยกำรของผลแตกต่ำงชัว่ครำว
ท่ีใชห้กัภำษีนั้น 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนว่ำกำรเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำยตำมขอบเขต
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อ
กลุ่มบริษทั ยกเวน้เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมำยเหตุขอ้ 26 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

14 

2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้องที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มี

ผลบงัคบัใช ้ 
 
2.2.2.1 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ คือ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 

เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและ
กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรว่ำ รำยไดจ้ะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือบริกำร 
ไดโ้อนไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมไดน้ ำมำใชแ้ทนแนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใช้อยูเ่ดิม 
 
กำรรับรู้รำยไดต้อ้งปฏิบติัตำมหลกักำรส ำคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
1) ระบุสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
2) ระบุแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญำ 
3) ก ำหนดรำคำของรำยกำรในสัญญำ 
4) ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัแต่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติั และ 
5) รับรู้รำยไดข้ณะท่ีกิจกำรเสร็จส้ินกำรปฏิบติัตำมแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติั  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้องที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มี

ผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.1 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ คือ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัจำกวิธีปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
 
- สินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัแต่น ำมำขำยรวมกนั จะตอ้งรับรู้รำยกำรแยกกนั และกำรให้ส่วนลดหรือกำรให้

ส่วนลดภำยหลงั จำกรำคำตำมสัญญำจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสินคำ้หรือบริกำร 
- รำยไดอ้ำจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วข้ึนกว่ำกำรรับรู้รำยไดภ้ำยใตม้ำตรฐำนปัจจุบนั หำกส่ิงตอบแทนมีควำมผนัแปร

ดว้ยเหตุผลบำงประกำร (เช่น เงินจูงใจ กำรให้ส่วนลดภำยหลงั ค่ำธรรมเนียมท่ีก ำหนดจำกผลกำรปฏิบติังำน 
ค่ำลิขสิทธ์ิ ควำมส ำเร็จของผลงำน เป็นตน้) จ ำนวนเงินขั้นต ่ำของส่ิงตอบแทนผนัแปรจะตอ้งถูกรับรู้รำยได้
หำกไม่ไดมี้ควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญัท่ีจะกลบัรำยกำร 

- จุดท่ีรับรู้รำยไดอ้ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม กล่ำวคือ รำยไดบ้ำงประเภทท่ีในปัจจุบนัรับรู้ ณ เวลำใด 
เวลำหน่ึง ณ วนัส้ินสุดสัญญำอำจจะตอ้งเปล่ียนเป็นรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงอำยสัุญญำ หรือในกรณีตรงกนัขำ้ม 

- มีขอ้ก ำหนดใหม่ท่ีเฉพำะเจำะจงส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรให้สิทธิ กำรรับประกนั ค่ำธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีไม่สำมำรถ
เรียกคืนได ้และสัญญำฝำกขำย 

- เน่ืองจำกเป็นมำตรฐำนฉบบัใหม่จึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพิ่มมำกข้ึน 
 

กลุ่มบริษัทมีทำงเลือกในกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลังตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำดโดยมี
ขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั กบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลำรำยงำน
ท่ีเร่ิมตน้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้องที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มี

ผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ำมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำประกนัภยั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิง 

   ตอบแทนจ่ำยลว่งหนำ้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 มีกำรอธิบำยใหช้ดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 

- กำรวดัมูลค่ำของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระดว้ยเงินสด กิจกำรตอ้งไม่น ำเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิ 

ซ่ึงอยูน่อกเหนือเง่ือนไขทำงตลำดมำพิจำรณำในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์

ช ำระดว้ยเงินสด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ แต่ตอ้งน ำมำปรับปรุงจ ำนวนผลตอบแทนท่ีรวมอยูใ่นจ ำนวนท่ีวดัมูลค่ำของ

หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกรำยกำรดงักล่ำว 

- เม่ือกิจกำรตอ้งหกัจ ำนวนภำระผกูพนัภำษีเงินไดข้องพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์และ

น ำส่งภำษีท่ีหกัไวด้งักล่ำวซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรจ่ำยโดยใช้

หุน้เป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยตรำสำรทุนทั้งหมด เสมือนวำ่ไม่มีลกัษณะของกำรช ำระดว้ยยอดสุทธิ 

- กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับปรุงเง่ือนไขของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์เปล่ียนกำรจดัประเภทจำกกำรจ่ำย

ช ำระดว้ยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระดว้ยตรำสำรทุน 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 ไดมี้กำรปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยให้ทำงเลือกแต่ไม่ไดบ้งัคบัใหบ้ริษทั
ประกนัภยัไดรั้บยกเวน้กำรถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เป็นกำรชัว่ครำว และให้ถือปฏิบติัตำมแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกนัภยั (เม่ือมีกำรประกำศใช)้ ท่ีจะออกโดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ จนกวำ่มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำประกนัภยั จะมีผลบงัคบัใช ้
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้องที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มี

ผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ำมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนว่ำกิจกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต ์และกิจกำรท่ีมี
ลกัษณะคลำ้ยคลึงกนัท่ีสำมำรถเลือกวิธีกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรม
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำรตอ้งเลือกวิธีกำรน้ีในแต่ละบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรคร้ังแรก
ของบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรโอนอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปยงับญัชีอ่ืนๆ 
หรือโอนจำกบญัชีอ่ืนๆ มำเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจะท ำไดก้็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำนของ
อสังหำริมทรัพยน์ั้ นโดยมีหลักฐำนสนับสนุน กำรเปล่ียนแปลงในกำรใช้งำนจะเกิดข้ึนเม่ืออสังหำริมทรัพย ์
เขำ้เง่ือนไข หรือส้ินสุดกำรเขำ้เง่ือนไขของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน กำรเปล่ียนแปลงในควำมตั้งใจเพียง 
อยำ่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะสนบัสนุนวำ่เกิดกำรโอนเปล่ียนประเภทของสินทรัพยน์ั้น 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 22 ไดใ้ห้หลกัเกณฑว์่ำควรใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัใดมำใช้
ส ำหรับกำรรับรู้มูลค่ำเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย ์ค่ำใช้จ่ำยหรือรำยไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระหรือรับช ำระส่ิง
ตอบแทนล่วงหนำ้ท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ โดยก ำหนดให้ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีกิจกำรรับรู้สินทรัพยท่ี์ไม่
เป็นตวัเงิน เช่น เงินจ่ำยล่วงหนำ้ หรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น รำยไดรั้บล่วงหนำ้ ท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยหรือรับช ำระ
ส่ิงตอบแทนล่วงหนำ้นั้น กรณีท่ีมีกำรจ่ำยส่ิงตอบแทนล่วงหนำ้หลำยงวดใหใ้ชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดกำรรับรู้
สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินหรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินในแต่ละงวดของกำรจ่ำยส่ิงตอบแทนล่วงหนำ้ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้องที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มี
ผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก่้อนวนัท่ีมีผล
บงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 

   ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะน ำมำใชแ้ทนและยกเลิกมำตรฐำนกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของธนำคำร 

   และสถำบนักำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรแสดง
รำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจำ้ของ และกำรหักกลบสินทรัพยท์ำงกำรเงินกบัหน้ีสิน
ทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีใชก้บักำรจดัประเภทเคร่ืองมือทำงกำรเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทำงกำร
เงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน และตรำสำรทุน รวมถึงกำรจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล 
ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถำนกำรณ์ท่ีท ำใหสิ้นทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตอ้งหกักลบกนั 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดให้กิจกำรตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ชง้บกำรเงินสำมำรถประเมินเก่ียวกบัควำมมีนยัส ำคญัของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินของกิจกำร และลกัษณะและระดับของควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ท่ีกิจกำรเปิดรับระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำนและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทั้งแนวทำงกำรบริหำร 
ควำมเส่ียงดงักล่ำว 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้องที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มี
ผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก่้อนวนัท่ีมีผล
บงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ
กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ 
- กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีแบ่งออกเป็น 

สำมประเภทไดแ้ก่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำรสำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่สำมำรถโอนไปเป็นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

- หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสินทำงกำรเงินท่ี
ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือกิจกำรเลือกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเขำ้เง่ือนไขท่ีก ำหนด 

 

- ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
 

- ขอ้ก ำหนดกำรด้อยค่ำกล่ำวถึงกำรบญัชีส ำหรับผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อ สินทรัพยท์ำง
กำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธี
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกภำระผูกพนัวงเงิน
สินเช่ือและสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิตข้ึนก่อน กิจกำรตอ้ง
พิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในคุณภำพเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นสำมระดบั ในแต่ละระดบัจะก ำหนด
วิธีกำรวดัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำและกำรค ำนวณวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ี
กำรคำ้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองคป์ระกอบ
เก่ียวกับกำรจัดหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ จะใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (simplified approach)  
ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้องที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มี

ผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก่้อนวนัท่ีมีผล
บงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
- กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงผลกระทบในงบกำรเงิน ซ่ึงเกิดจำกกิจกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียงของกิจกำรท่ีใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรจดักำรฐำนะเปิดท่ีเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอำจ
ส่งผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน (หรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ี
กิจกำรเลือกแสดงกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีกำรดงักล่ำวมีเป้ำหมำยใน
กำรแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียงภำยใตก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงเพื่อให้เกิดควำม
เขำ้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ ให้ควำมชัดเจนเก่ียวกับวิธีกำรทำงบัญชีท่ีเก่ียวกับกำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ โดยให้แนวทำงในกำรระบุควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเขำ้เง่ือนไข 
ให้แนวทำงเก่ียวกับเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงในกำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ ว่ำสำมำรถถือโดยกิจกำรใดๆภำยในกลุ่มบริษทัมิใช่เฉพำะเพียงบริษทัใหญ่เท่ำนั้น และให้แนวทำงใน
กำรท่ีจะระบุมูลค่ำท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่จำกส่วนของเจำ้ของไปยงัก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับทั้งเคร่ืองมือ
ป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน  
ให้ขอ้ก ำหนดทำงบญัชีส ำหรับกรณีท่ีกิจกำรออกตรำสำรทุนให้แก่เจำ้หน้ีเพื่อช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมด 
หรือบำงส่วน กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำตรำสำรทุนท่ีออกให้แก่เจำ้หน้ีดว้ยมูลค่ำยุติธรรม กิจกำรตอ้งตดัรำยกำรหน้ีสิน
ทำงกำรเงินทั้งหมดหรือบำงส่วนเม่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 ผลต่ำง
ระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินทำงกำรเงิน (หรือบำงส่วนของหน้ีสินทำงกำรเงิน) ท่ีช ำระและมูลค่ำยติุธรรมของ
ตรำสำรทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ผู ้บริหำรของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัเหล่ำน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกำรร่วมกำรงำน 
 
(1) บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัย่อยหมำยถึงกิจกำร(ซ่ึงรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่มบริษทัมี 
กำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนจำกกำรใช้อ  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรลงทุน กลุ่มบริษทัรวมงบกำรเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบกำรเงินรวม
ตั้ งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมไวใ้น 
งบกำรเงินรวมนบัจำกวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั โดยถือปฏิบติัตำมวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทน 
ท่ีโอนให้ส ำหรับกำรซ้ือบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ำยช ำระ
ให้แก่เจำ้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระตำมขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือจะรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน มูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนท่ีรับมำจำกกำรรวม
ธุรกิจจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือมูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดย
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยออกไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรม
ของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของตอ้งไม่มีกำรวดัมูลค่ำใหม่ และใหบ้นัทึกกำรจ่ำย
ช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ส่วนเกินของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู ้ถูกซ้ือ และมูลค่ำยุติธรรม  
ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจ ท่ีมำกกว่ำมูลค่ำยติุธรรมสุทธิ 
ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้ท่ีได้มำ ต้องรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ 
มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของ
ผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจ นอ้ยกว่ำมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้ำเน่ืองจำกกำรซ้ือใน
รำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 
 
กลุ่มบริษทัจะตดัรำยกำรบญัชีระหวำ่งกนั ยอดคงเหลือ และก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวำ่งกนัในกลุ่มบริษทั ขำดทุนท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำสินทรัพยท่ี์โอนระหว่ำงกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ 
นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
รำยช่ือของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 10 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 

(2) รำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรำยกำรกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจำ้ของของกลุ่มบริษทั 
ส ำหรับกำรซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้และมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ
ของหุ้นท่ีซ้ือมำในบริษทัยอ่ย และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของ
ของเจำ้ของ 
 

(3) กำรร่วมกำรงำน 
 

เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะมีกำรจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรือกำรร่วมคำ้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและภำระผกูพนั
ตำมสัญญำของผูเ้ขำ้ร่วมกำรงำนนั้นมำกกว่ำโครงสร้ำงรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน กลุ่มบริษทัไดป้ระเมิน
ลกัษณะของกำรร่วมกำรงำนทั้งหมดท่ีมีอยูแ่ละพิจำรณำวำ่เป็นกำรร่วมคำ้ และรับรู้เงินลงทุนดงักล่ำวโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 

รำยช่ือของกำรร่วมคำ้ของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 10 
 

(4) กำรบนัทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

ภำยใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง
ในภำยหลังวนัท่ีได้มำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของผู ้ได้รับกำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนได้เสียอยู ่ 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ รวมถึงค่ำควำมนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 

ถำ้ส่วนไดเ้สียของเจำ้ของในกำรร่วมคำ้นั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำรท่ีเคยรับรู้
ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขำ้ก ำไรหรือขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจำ้ของท่ีลดลง ก ำไรและขำดทุนจำก 
กำรลดสัดส่วนในกำรร่วมคำ้จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 

ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มบริษทัในกำรร่วมคำ้ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน และส่วนแบ่ง
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลง
ภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรับปรุงกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มบริษทัในกำร
ร่วมคำ้มีมูลค่ำเท่ำกบัหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกำรร่วมคำ้นั้น ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยำวใด ๆ  
ซ่ึงโดยเน้ือหำแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษทัในกำรร่วมคำ้นั้น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุน 
อีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัในหน้ีของกำรร่วมคำ้หรือรับวำ่จะจ่ำยหน้ีแทนกำรร่วมคำ้ 
 

กลุ่มบริษทัมีกำรพิจำรณำทุกส้ินรอบระยะเวลำบญัชีว่ำมีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่ำเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เกิดกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ 
หำกมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มบริษทัจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยเปรียบเทียบมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปท่ีส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 

รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่ำงกลุ่มบริษทักบักำรร่วมคำ้จะตดับญัชีตำมสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกำร
ร่วมคำ้นั้น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำสินทรัพยท่ี์
โอนระหว่ำงกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ กำรร่วมคำ้จะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ ำเป็นเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชี
ของกลุ่มบริษทั 
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2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 

(5) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัย่อย และกำรร่วมคำ้ จะบันทึกบัญชีด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ  
รำคำทุนจะมีกำรปรับเพื่อสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่
ตอ้งจ่ำย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี 
 

2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

(ก) สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 
 

รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของกลุ่มบริษทัมีกำรวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงินของสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจหลกัท่ีกลุ่มบริษทั
ด ำเนินงำนอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและ
สกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินของบริษทั 
 

(ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 

รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำรหรือวนัท่ีรำยกำรถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือ 
จ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
ดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
 

เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของอตัรำ
แลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรับรู้ก ำไรหรือ
ขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุน
นั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มบริษทั 
 

กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อ
รุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใช้
น ำเสนองบกำรเงินดงัน้ี 
• สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดง

ฐำนะกำรเงินนั้น 
• รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉล่ีย และ 
• ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม เงินลงทุนระยะส้ันอื่น 
ท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยไุม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ และเงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสิน
หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน (ถำ้มี) 
 

2.6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ยค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของลูกหน้ี
กำรคำ้เปรียบเทียบกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึง
ของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
 

2.7 สินค้ำคงเหลือ 
 

สินคำ้คงเหลือแสดงดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้ค ำนวณโดยวิธีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้ ำหนกั ตน้ทุนของกำรซ้ือประกอบดว้ยรำคำซ้ือ และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่นค่ำอำกรขำเขำ้และ 
ค่ำขนส่ง หักด้วยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด เงินท่ีได้รับคืน และรำยกำรอื่น ๆ ท่ีคล้ำยคลึงกัน ต้นทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและ 
งำนระหว่ำงท ำประกอบด้วยค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนทำงตรง และค่ำโสหุ้ยในกำรผลิตซ่ึงปันส่วนตำมเกณฑ ์
กำรด ำเนินงำนตำมปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนกำรกูย้ืม มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บประมำณจำกรำคำปกติท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจ 
หกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นเพื่อใหสิ้นคำ้นั้นส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้เก่ำ 
ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพเท่ำท่ีจ ำเป็น 
 

2.8 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษทัอนัไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำ หรือจำก
กำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำของสินทรัพยห์รือทั้ งสองอย่ำง และไม่ได้มีไวใ้ช้งำนโดยบริษัทในกลุ่มบริษัท จะถูกจัดประเภทเป็น
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  
 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีรำคำทุน รวมถึงตน้ทุนในกำรท ำรำยกำร 
 

กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเขำ้เป็นมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท ำก็ต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และตน้ทุนสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ค่ำซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำ
ทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน  
 

หลงัจำกกำรรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีรำคำทุน หักค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
ท่ีดินไม่มีกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำ 
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2.9 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

 
ท่ีดินแสดงมูลค่ำดว้ยรำคำทุนเดิมหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์แสดงมูลค่ำดว้ยรำคำทุนเดิมหักดว้ย
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ตน้ทุนเร่ิมแรกรวมค่ำใชจ่้ำยทำงตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 
ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หน่ึงตำมควำมเหมำะสม  
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มบริษทัและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่ง
น่ำเช่ือถือ มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถกูตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน ๆ กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้รำยจ่ำยดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเม่ือเกิดข้ึน 
 
ท่ีดินไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยอ์ื่นค ำนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรง เพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ 
ท่ีประมำณกำรไวข้องสินทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 20 - 25 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 5 - 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 - 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 - 10 ปี 
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัไดมี้กำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้
เหมำะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนทนัที 
(หมำยเหตุฯ ขอ้ 2.11) 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำก 
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในรำยกำรรำยไดอ่ื้นหรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
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2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
2.10.1 เคร่ืองหมำยกำรค้ำ  

 
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีได้มำซ่ึงมีอำยุกำรให้ประโยชน์ท่ีทรำบได้แน่นอนแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและ 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ โดยจะตดัจ ำหน่ำยดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอำยปุระมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 10 ปี 
 

2.10.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
สิทธิกำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมำบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยค ำนวณจำกตน้ทุนโดยตรงในกำรไดม้ำและกำรด ำเนินกำร
ใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์โดยจะตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยปุระมำณกำร
ใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 3 - 10  ปี ตน้ทุนโดยตรงรวมถึงตน้ทุนพนกังำนท่ีท ำงำนในทีมพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งตำมสัดส่วนท่ีเหมำะสม  
 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำประสิทธิภำพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงข้ึนกว่ำเม่ือไดม้ำคร้ังแรกจะบนัทึกรวมเป็นตน้ทุน 
เม่ือได้มำซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบนัทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน 
 

2.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยท่ี์มีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำย จะมีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปี สินทรัพยอ่ื์น
ท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำรำคำตำมบญัชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมำยถึง
จ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยเทียบกบัมูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ี
ก่อให้เกิดเงินสดสำมำรถแยกออกมำได้เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
นอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้ จะมีกำรประเมินควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรำยกำรขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.12 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 
สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ 
 
สัญญำเช่ำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่จดัเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตสั้ญญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบนัทึกในก ำไรหรือ
ขำดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 
 
สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำม
สัญญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ 
 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินท่ีคงคำ้งอยู่
โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะ
บนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำเพื่อท ำใหอ้ตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน
ท่ีเหลืออยู ่ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ท่ีเช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 
 
สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่ำ 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน และท่ีดิน 
อำคำร และอุปกรณ์ และตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ
กำรลงทุน และท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รำยไดค่้ำเช่ำ (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ  
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2.13 เงินกู้ยืม 
 

เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่ำในเวลำ
ต่อมำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และผลต่ำงระหว่ำงเงินท่ีไดรั้บ (หกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืน
เพื่อช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มืตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งินกูม้ำจะรับรู้เป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูใ้นกรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกูบ้ำงส่วน
หรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทัง่มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลกัฐำนท่ีมีควำมเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงิน
บำงส่วนหรือทั้ งหมด โดยค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจะมีกำรรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำรให้บริกำรสภำพคล่องและ 
ตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 
12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.14 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้ในก ำไร
หรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงไปยงั 
ส่วนของเจำ้ของ ในกรณีน้ี ภำษีเงินไดจ้ะมีกำรรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของตำมล ำดบั 
 

ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใช้
ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีกลุ่มบริษทัด ำเนินงำนอยูแ่ละเกิดรำยไดเ้พื่อเสียภำษี ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของ 
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นระยะในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน ำกฎหมำยภำษีไปถือปฏิบติัข้ึนอยูก่บักำรตีควำม และจะตั้ง
ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ 
 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำคำตำมบญัชี 
ท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เร่ิมแรกของรำยกำร
สินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไร
หรือขำดทุนทั้งทำงบญัชีหรือทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
หรือท่ีคำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดังกล่ำวจะน ำไปใช ้
เม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำจ ำนวนผลต่ำง
ชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ กลุ่มบริษทัไดต้ั้งภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลต่ำงชัว่ครำวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สีย
ในกำรร่วมคำ้เวน้แต่กลุ่มบริษทัสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำว
มีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะไม่เกิดข้ึนภำยในระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 
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2.14 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตำม
กฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนั
โดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิ 

 
2.15 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนอำยใุนหลำยรูปแบบซ่ึงมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน์ 
 
ส ำหรับโครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ โครงกำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กลุ่มบริษทัจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี 
กลุ่มบริษทัไม่มีภำระผูกพนัทำงกฎหมำยหรือภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินเพิ่ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียง
พอท่ีจะจ่ำยใหพ้นกังำนทั้งหมดส ำหรับกำรใหบ้ริกำรจำกพนกังำนทั้งในปัจจุบนัและในอดีต กลุ่มบริษทัไม่มีภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยเงิน
เพิ่มอีกเม่ือไดจ่้ำยเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะมีกำรรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ ส ำหรับเงินสมทบ
จ่ำยล่วงหนำ้จะรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวำ่จะมีกำรไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก ำหนดจ่ำย 
 
โครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก ำหนดจ ำนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนกังำน
จะไดรั้บเม่ือเกษียณอำย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลำยปัจจยั เช่น อำย ุจ ำนวนปีท่ีใหบ้ริกำร และค่ำตอบแทน เป็นตน้ 
 
หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนหกัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำร ภำระผกูพนัน้ีค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระดว้ยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีต้องจ่ำย 
ในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผูกพนั และวนัครบ
ก ำหนดของพนัธบตัรรัฐบำลซ่ึงใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำนจะรับรู้ใน
ส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน และไดร้วมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะมีกำรรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 
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2.16 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 
ประมำณกำรหน้ีสิน (ไม่รวมผลประโยชน์พนักงำน) จะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือ 
ตำมขอ้ตกลงท่ีจดัท ำไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำ 
จะส่งผลให้กลุ่มบริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยำกรออกไป และประมำณกำรจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ประมำณกำรหน้ีสินจะ 
ไม่รับรู้ส ำหรับขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 
ในกรณีท่ีมีภำระผูกพนัท่ีคลำ้ยคลึงกนัหลำยรำยกำร กลุ่มบริษทัก ำหนดควำมน่ำจะเป็นท่ีกลุ่มบริษทัจะสูญเสียทรัพยำกรเพื่อจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนัเหลำ่นั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผกูพนัทั้งประเภท แมว้ำ่ควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั
จะสูญเสียทรัพยำกรเพื่อช ำระภำระผกูพนับำงรำยกำรท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่ำ 
 
กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสิน โดยใช้มูลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยท่ีคำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั  
โดยใชอ้ตัรำก่อนภำษีซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเส่ียงเฉพำะของหน้ีสิน
ท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู ่กำรเพิ่มข้ึนของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำจะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ำย 
 

2.17 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสำมญัท่ีบริษทัสำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลไดอ้ยำ่งอิสระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวกบั
กำรออกหุน้ใหม่ซ่ึงสุทธิจำกภำษีจะแสดงไวใ้นส่วนของเจำ้ของโดยน ำไปหกัจำกส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุน้ดงักล่ำว 
 

2.18 กำรรับรู้รำยได้ 
 
รำยไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีไดรั้บและจะไดรั้บจำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรซ่ึงเกิดข้ึนจำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มบริษทั 
รำยไดจ้ะแสดงดว้ยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย กำรรับคืน เงินคืน และส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มบริษทัส ำหรับงบ
กำรเงินรวม รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้   
 
รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑ์คงคำ้งและอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง รำยไดเ้ก่ียวกบัค่ำสิทธิรับรู้ตำมเกณฑ์คงคำ้งซ่ึงเป็นไปตำม
เน้ือหำของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง รำยไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน รำยไดอ้ื่นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

2.19 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ำยไปยงัผูถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี เงินปันผลระหวำ่งกำลจะรับรู้เม่ือไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.20 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ส่วนงำนด ำเนินงำนไดมี้กำรรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน  
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ
ส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ “คณะผูบ้ริหำรกลุ่มบริษทั” ท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

2.21  รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์กับบริษัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยผ่ำนกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมำกกว่ำหน่ึงแห่ง  
โดยท่ีบุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอ ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคล
ท่ีเป็นเจำ้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำร
และพนกังำนของบริษทัตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้นถือเป็นบุคคล
หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสัมพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 

3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงทำงกำรเงิน ซ่ึงได้แก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนและ 
ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ีย) ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง แผนกำรจัดกำรควำมเส่ียงของ 
กลุ่มบริษทัจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบท่ีท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน 
ของกลุ่มบริษทัให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้กลุ่มบริษทัจึงใชเ้คร่ืองมืออนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงบำงประกำร 
ท่ีจะเกิดข้ึน 
 
กำรจดักำรควำมเส่ียงด ำเนินงำนโดยส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มบริษทั โดยนโยบำยของกลุ่มบริษทัไดร้วมนโยบำยควำมเส่ียง 
ในดำ้นต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเช่ือ 
และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง โดยหลกักำรในกำรป้องกนัควำมเส่ียงเป็นไปตำมนโยบำยท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมกำรกลุ่มบริษทั
และยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือหลกัในกำรส่ือสำรและควบคุมโดยส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มบริษทั 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

(1) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศยอ่มมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศอนัเก่ียวเน่ืองจำก 
กำรซ้ือขำยสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัมีแนวทำงบริหำรควำมเส่ียงโดยพิจำรณำกำรเขำ้ท ำสัญญำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำตำมควำมเหมำะสม กลุ่มบริษทัใชสั้ญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำท่ีเขำ้ท ำกบั
สถำบนักำรเงินเพื่อป้องกำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสกุลเงินท่ีใชว้ดัมูลค่ำ 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ ดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

อตัรำแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
สกลุเงิน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท บำท บำท 
       

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 70,538 60,328 36,870 14,264 32.45 32.68 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 
 
 จ ำนวน จ ำนวน อตัรำแลกเปลีย่นตำมสัญญำของ  

สกุลเงิน 
ที่ซ้ือ 
(ล้ำน) 

ที่ขำย 
(ล้ำน) จ ำนวนที่ซ้ือ จ ำนวนที่ขำย 

วนัครบก ำหนด 
ตำมสัญญำ 

     

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1.74 0.15 32.60 - 33.12 บำท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
32.99 บำท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ  
มีนำคม พ.ศ. 2562 

      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      
เหรียญสหรัฐอเมริกำ - 3.90 - 32.55 - 32.58 บำท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

(2) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
รำยไดแ้ละกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบักำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำด  
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีอตัรำ
ดอกเบ้ียลอยตวัหรืออตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน
ท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนด
อตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 

 อตัรำดอกเบีย้คงที่ อตัรำดอกเบีย้ลอยตัว ไม่มีอตัรำ  ดอกเบีย้ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

ภำยใน 1 ปี 
พนับำท 

1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
พนับำท 

ภำยใน 1 ปี 
พนับำท 

1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
พนับำท 

ดอกเบีย้ 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ 
   เงินสด - - - 49,366 - - 944 50,310 0.10 - 0.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 520,214 520,214 - 
 - - - 49,366 - - 521,158 570,524  
          
หนีสิ้นทำงกำรเงิน          
เงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน 465,479 - - - - - - 465,479 1.58 - 1.84 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - 421,503 421,503 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 725 40 - - - - - 765 1.99 - 2.95 
 466,204 40 - - - - 421,503 887,747  
          
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ 
   เงินสด - - - 6,636 - - 1,664 8,300 0.10 - 0.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 436,347 436,347 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่ 
   กำรร่วมคำ้ 69,870 - - - - - - 69,870 2.35 
 69,870 - - 6,636 - - 438,011 514,517  
          
หนีสิ้นทำงกำรเงิน          
เงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน 126,064 - - - - - - 126,064 1.58 - 1.65 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - 342,759 342,759 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2,142 892 - - - - - 3,034 1.99 - 2.95 
 128,206 892 - - - - 342,759 471,857  
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

(2) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน
ท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนด
อตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 อตัรำดอกเบีย้คงที่ อตัรำดอกเบีย้ลอยตัว ไม่มีอตัรำ  ดอกเบีย้ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

ภำยใน 1 ปี 
พนับำท 

1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
พนับำท 

ภำยใน 1 ปี 
พนับำท 

1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
พนับำท 

ดอกเบีย้ 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ 
   เงินสด - - - 11,328 - - 944 12,272 0.10 - 0.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 520,214 520,214 - 
 - - - 11,328 - - 521,158 532,486  
          
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน 465,479 - - - - - - 465,479 1.58 - 1.84 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - 421,345 421,345 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 725 40 - - - - - 765 1.99 - 2.95 
 466,204 40 - - - - 421,345 887,589  
          
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ 
   เงินสด - - - 6,636 - - 1,664 8,300 0.10 - 0.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 436,347 436,347 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่ 
   กำรร่วมคำ้ 69,870 - - - - - - 69,870 2.35 
 69,870 - - 6,636 - - 438,011 514,517  
          
หนีสิ้นทำงกำรเงิน          
เงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน 126,064 - - - - - - 126,064 1.58 - 1.65 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - 342,759 342,759 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2,142 892 - - - - - 3,034 1.99 - 2.95 
 128,206 892 - - - - 342,759 471,857  
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

(3) ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัอย่ำงมีนัยส ำคญัของควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ กลุ่มบริษทัมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพื่อท ำให้
เช่ือมั่นได้ว่ำได้ขำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดับท่ีเหมำะสม กลุ่มบริษัทบริหำรควำมเส่ียงน้ีโดย
ก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม กลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็น
สำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ี
และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

(4) ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
จ ำนวนเงินสดท่ีมีอย่ำงเพียงพอและควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนผ่ำนวงเงินในกำรกู้ยืมท่ีได้มีกำรตกลงไวแ้ลว้ 
อย่ำงเพียงพอย่อมแสดงถึงกำรจดักำรควำมเส่ียงของสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มบริษทัได้
ตั้งเป้ำหมำยว่ำจะใชค้วำมยืดหยุน่ในกำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวอ้ยำ่งเพียงพอเน่ืองจำกลกัษณะ
ของธุรกิจท่ีเป็นฐำนของกลุ่มบริษทัสำมำรถเปล่ียนแปลงได ้
 

3.2 กำรบัญชีส ำหรับอนุพนัธ์ที่เป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินและกจิกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 
 
กลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญำในเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงในควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
โดยใชสั้ญญำอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีตำมสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท ำสัญญำจะถูกตดัจ ำหน่ำยดว้ยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำ ลูกหน้ีและเจำ้หน้ี 
ตำมสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้แสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
 
รำยละเอียดของอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญำไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 3.1 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.3 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัทไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ส ำหรับมูลค่ำยติุธรรมของอนุพนัธ์ทำงกำรเงินไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 29 
 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมแบ่งเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
 

(ก) ขอ้มูลระดบั 1 
 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องอำ้งอิงจำกรำคำเสนอซ้ือขำย ณ วนัท่ีใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ตลำดจะถือเป็นตลำดท่ีมีสภำพคล่องเม่ือรำคำเสนอซ้ือขำยมีพร้อมและสม ่ำเสมอ จำกกำรแลกเปล่ียน
จำกตวัแทน นำยหน้ำ กลุ่มอุตสำหกรรม ผูใ้ห้บริกำรดำ้นรำคำ หรือหน่วยงำนก ำกบัดูแล และรำคำนั้นแสดงถึงรำยกำรใน
ตลำดท่ีเกิดข้ึนจริงอย่ำงสม ่ำเสมอ ในรำคำซ่ึงคู่สัญญำซ่ึงเป็นอิสระจำกกนัพึงก ำหนดในกำรซ้ือขำย (Arm’s length basis) 
รำคำเสนอซ้ือขำยท่ีใชส้ ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีถือโดยกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ รำคำเสนอซ้ือปัจจุบนั ซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูล
ระดบั 1 
 

(ข) ขอ้มูลระดบั 2 
 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดมี้กำรซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง ตวัอยำ่งเช่น ตรำสำรอนุพนัธ์
ท่ีมีกำรซ้ือขำยในตลำดรองท่ีไม่ไดมี้กำรจดัตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร (Over-The-Counter) วดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
โดยเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำน้ีใช้ประโยชน์สูงสุดจำกขอ้มูลในตลำดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยู่และอำ้งอิงจำกประมำณกำรของ
กิจกำรเองมำใช้น้อยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได้ ถ้ำขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคัญทั้ งหมดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมได้มำจำกข้อมูล 
ท่ีสังเกตได ้ขอ้มูลนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 2 
 

(ค) ขอ้มูลระดบั 3 
 

ถำ้ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมำกกวำ่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลำด ขอ้มูลนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 3 
 

เทคนิคเฉพำะในกำรประเมินมูลค่ำท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินรวมถึงรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 

• รำคำเสนอซ้ือขำยของตลำด หรือรำคำเสนอซ้ือขำยของตวัแทนส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
• มูลค่ำยติุธรรมของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียค ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต

โดยอำ้งอิงจำกเส้นอตัรำผลตอบแทน (Yield Curve) ท่ีสังเกตได ้
• มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำก ำหนดโดยอำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และคิดลดมูลค่ำท่ีไดก้ลบัมำเป็นมูลค่ำปัจจุบนั 
• เทคนิคอ่ืน เช่น กำรวิเครำะห์กำรคิดลดกระแสเงินสด ใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทำงกำรเงินท่ีเหลือ 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้กำรประเมินทบทวนอยำ่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพื้นฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 
 
กลุ่มบริษทัมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี 
อำจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็นเหตุ 
ใหเ้กิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนข้ึนอยูก่บัหลำยปัจจยัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยมี
ขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัอตัรำคิดลด กำรเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำ
ของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 
กลุ่มบริษทัได้พิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงได้แก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบันของ
ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ในกำรพิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมกลุ่มบริษทั
พิจำรณำใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนกังำน 
และมีอำยคุรบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งจ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐำนหลกัอื่น ๆ ส ำหรับภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนพิจำรณำจำกขอ้มูลปัจจุบนัของตลำด กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลเพิ่มเติมอยูใ่นหมำยเหตุฯ ขอ้ 18 
 

5 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในกำรบริหำรทุนของกลุ่มบริษทันั้นเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองของ
กลุ่มบริษทั เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ี
เหมำะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มบริษทัอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น  
กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพื่อลดภำระหน้ีสิน 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
คณะผูบ้ริหำรกลุ่มบริษทั คือ ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรก ำหนดส่วนงำนด ำเนินงำนจำก
ขอ้มูลท่ีจะถูกสอบทำนโดยคณะผูบ้ริหำรกลุ่มบริษทั โดยมีจุดประสงคเ์พื่อจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษทัจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์และบริกำร  
กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี 
 
• ผลิตภณัฑอ์ำหำรกุง้ 
• ผลิตภณัฑอ์ำหำรปลำ 
• ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ 
 
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนแยกจำกกันเพื่อวตัถุประสงค์ใน 
กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กลุ่มบริษทัประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำน 
โดยพิจำรณำจำกก ำไรขั้นตน้ ซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรขั้นตน้ในงบกำรเงิน 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัรำยไดแ้ละก ำไรขั้นตน้ของขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 
ผลติภัณฑ์ 
อำหำรกุ้ง 

ผลติภัณฑ์ 
อำหำรปลำ ผลติภัณฑ์อ่ืน ๆ รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 2,543,922 1,762,084 104,377 4,410,383 

ผลกำรด ำเนินงำน     
ก ำไรขั้นต้นของส่วนงำน 389,080 247,611 14,021 650,712 
รำยไดอ้ื่น    88,108 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร    (288,710) 
ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้    (116,879) 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน    (5,792) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน    327,439 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (9,364) 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้    318,075 

ภำษีเงินได ้    88,481 

ก ำไรส ำหรับปี    406,556 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

39 

6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัรำยไดแ้ละก ำไรขั้นตน้ของขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
ผลติภัณฑ์ 
อำหำรกุ้ง 

ผลติภัณฑ์ 
อำหำรปลำ ผลติภัณฑ์อ่ืน ๆ รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 2,407,108 1,771,354 72,160 4,250,622 

ผลกำรด ำเนินงำน     
ก ำไรขั้นต้นของส่วนงำน 395,174 329,070 14,517 738,761 
รำยไดอ้ื่น    91,064 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร    (232,225) 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน    (5,688) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน    591,912 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (5,268) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้       (128,672) 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้    (222,832) 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้    235,140 

ภำษีเงินได ้    (16,837) 

ก ำไรส ำหรับปี    218,303 

 
ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 
 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ท่ีแสดงในงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีดงัน้ี 
 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท 
   

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก   
   ประเทศไทย 4,120,456 3,850,710 

   ประเทศอ่ืน ๆ 289,927 399,912 

รวมรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 4,410,383 4,250,622 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่ซ่ึงเป็นกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 1 รำย 
เป็นจ ำนวนเงิน 432 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 10 ของรำยไดร้วม (พ.ศ. 2560: จ ำนวน 1 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 490 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 
12 ของรำยไดร้วม) ซ่ึงเป็นรำยไดจ้ำกผลิตภณัฑอ์ำหำรปลำ 
 

7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินสดในมือ 683 730 683 730 

เงินฝำกกระแสรำยวนัและออมทรัพย ์ 49,627 7,570 11,589 7,570 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 50,310 8,300 12,272 8,300 

 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.38 ต่อปี (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.38 ต่อปี) 
 

8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ 619,229 555,238 619,229 555,238 

หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (109,089) (134,164) (109,089) (134,164) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 510,140 421,074 510,140 421,074 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กำรร่วมคำ้ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 27) - 139 - 139 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 676 724 676 724 

รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 27) 

 
8,554 12,731 

 
8,554 12,731 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 8,801 5,416 8,801 5,416 

บตัรภำษี 300 1,287 300 1,287 

เงินมดัจ ำ 844 1,679 844 1,679 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 529,315 443,050 529,315 443,050 
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8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน     
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 312,368 237,452 312,368 237,452 
ไม่เกิน 3 เดือน 166,052 162,716 166,052 162,716 
3 - 6 เดือน 24,029 24,302 24,029 24,302 
6 - 12 เดือน 8,167 7,097 8,167 7,097 
เกินกวำ่ 12 เดือน 87,006 114,333 87,006 114,333 

 597,622 545,900 597,622 545,900 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (108,036) (134,164) (108,036) (134,164) 

 489,586 411,736 489,586 411,736 

     
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 27)     
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 15,104 6,817 15,104 6,817 

ไม่เกิน 3 เดือน 6,503 2,521 6,503 2,521 

 21,607 9,338 21,607 9,338 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,053) - (1,053) - 

 20,554 9,338 20,554 9,338 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 510,140 421,074 510,140 421,074 

 
ระยะเวลำกำรช ำระเงินของลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเฉล่ียคือ 35 วนั และ 23 วนั ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2560: 36 วนั 
และ 33 วนั ตำมล ำดบั) 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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9 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินคำ้ส ำเร็จรูป - สุทธิ 116,437 139,364 116,437 139,364 
วตัถุดิบ 193,236 194,993 193,236 194,993 
วสัดุประกอบและภำชนะบรรจุ - สุทธิ 7,611 9,297 7,611 9,297 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 28,879 9,573 28,879 9,573 
อะไหล่และของใชส้ิ้นเปลือง 60,697 59,618 60,697 59,618 

รวมสินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 406,860 412,845 406,860 412,845 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัตั้งรำยกำรค่ำเผื่อมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บและค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพใน 
งบกำรเงินจ ำนวน 3.01 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560: จ ำนวน 1.22 ลำ้นบำท) 
 

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกำรร่วมค้ำ 
 
จ ำนวนของเงินลงทุนรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 64,123 - 
กำรร่วมคำ้ - 148,479 - 148,479 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และกำรร่วมคำ้ - 148,479 64,123 148,479 

 
จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ - (128,672) - - 

 
 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
10.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 
   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   ทุนเรียกช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ 
จัดตั้งขึน้ใน

ประเทศ 
พ.ศ. 2561 
ล้ำนรูเปีย 

พ.ศ. 2560 
ล้ำนรูเปีย 

พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

         

PT Thai Union  
   Kharisma  
   Lestari (TUKL) 

ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร
สัตวน์ ้ ำ 

   (ยงัไม่เร่ิมด ำเนิน 
      กิจกำร) 

อินโดนีเซีย 25,990 - 65 - 64,123 - 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวำ่งปี มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - 
เพิ่มข้ึน 64,123 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 64,123 

 
ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำผูถื้อหุ้นเพื่อลงทุนในส่วนไดเ้สียร้อยละ 65 ของหุ้นใน PT Thai Union Kharisma 
Lestari (TUKL) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศอินโดนีเซียและถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ดว้ยเงินลงทุนจ ำนวน 86,632 ลำ้นรูเปีย หรือ
เทียบเท่ำ 6.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดเ้รียกช ำระค่ำหุน้เป็นจ ำนวนเงิน 25,990 ลำ้นรูเปีย ในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2561 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

10.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ระหวำ่งปี สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท  พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 148,479 499,983 148,479 576,300 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (148,479) - (148,479) - 
ส่วนแบ่งขำดทุน - (128,672) - - 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน - (222,832) - (427,821) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - 148,479 - 148,479 

 
รำยละเอียดเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้มีดงัต่อไปน้ี 
 
   งบกำรเงินรวม 

    
สัดส่วนเงินลงทุน 

 
รำคำทุนหักกำรด้อยค่ำ 

มูลค่ำตำมบัญชีตำม 
วธีิส่วนได้เสีย 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ 
จัดตั้งขึน้

ในประเทศ 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

         

บริษทั 
   ทีเอม็เอซี 
   จ ำกดั 
 

จ ำหน่ำยอำหำรกุง้ 
   และวสัดุในกำร 
   เพำะพนัธ์ุกุง้และ 
   ลงทุนในบริษทั 
   ท่ีประกอบธุรกิจ 
   เพำะพนัธ์ุและ 
   จ ำหน่ำยกุง้ 

ไทย - 51.00 - 148,479 - 148,479 

 
ณ วนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดในกำรร่วมคำ้ให้แก่บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของบริษทั เป็นจ ำนวนเงิน 31.60 ลำ้นบำท ขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้จ ำนวน 116.88 ลำ้นบำท 
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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11 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชี 152,239 152,239 152,239 152,239 

มูลค่ำยติุธรรม 617,900 617,900 617,900 617,900 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงเป็นท่ีดิน 
 
มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนอำ้งอิงจำกวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด โดยกำรใชก้ำรพิจำรณำรำคำขำยของทรัพยสิ์น 
ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนัและขอ้มูลตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง มูลค่ำยติุธรรมอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 
 
จ ำนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีไดรั้บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดค่้ำเช่ำ 3,000 3,000 3,000 3,000 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงท่ีเกิดจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
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12 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 
เคร่ืองจักรและ 
อุปกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และอุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์ระหว่ำง 
ติดตั้งและก่อสร้ำง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560        
รำคำทุน 125,745 593,423 1,299,052 34,610 32,122 25,923 2,110,875 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (21,516) (239,732) (673,163) (25,384) (28,563) - (988,358) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 104,229 353,691 625,889 9,226 3,559 25,923 1,122,517 
        

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560        
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 104,229 353,691 625,889 9,226 3,559 25,923 1,122,517 
ซ้ือเพิ่มข้ึน - 625 11,698 8,181 773 21,804 43,081 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - (5,899) (76) (16) (2,396) (8,387) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (63) - (141) - - (204) 
โอนเขำ้ (ออก) 1,017 13,086 15,407 614 - (30,124) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (1,780) (23,512) (85,788) (4,470) (1,443) - (116,993) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 103,466 343,827 561,307 13,334 2,873 15,207 1,040,014 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560        
รำคำทุน  126,762 607,012 1,300,581 41,433 32,082 15,207 2,123,077 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (23,296) (263,185) (739,274) (28,099) (29,209) - (1,083,063) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 103,466 343,827 561,307 13,334 2,873 15,207 1,040,014 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
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12 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบกำรเงินรวม 
 ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 
เคร่ืองจักรและ 
อุปกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และอุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์ระหว่ำง 
ติดตั้งและก่อสร้ำง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561        
รำคำทุน 126,762 607,012 1,300,581 41,433 32,082 15,207 2,123,077 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (23,296) (263,185) (739,274) (28,099) (29,209) - (1,083,063) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 103,466 343,827 561,307 13,334 2,873 15,207 1,040,014 
        

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 103,466 343,827 561,307 13,334 2,873 15,207 1,040,014 
ซ้ือเพิ่มข้ึน 493 35 6,355 3,488 1,636 32,193 44,200 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - (8,306) (30) (8) - (8,344) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - - (265) (265) 
โอนเขำ้ (ออก) - 6,287 19,474 778 - (26,539) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (1,761) (24,268) (86,710) (6,030) (1,270) - (120,039) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 102,198 325,881 492,120 11,540 3,231 20,596 955,566 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำทุน 127,255 613,335 1,274,576 44,431 32,225 20,596 2,112,418 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (25,057) (287,454) (782,456) (32,891) (28,994) - (1,156,852) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 102,198 325,881 492,120 11,540 3,231 20,596 955,566 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 
เคร่ืองจักรและ 
อุปกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และอุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์ระหว่ำง 
ติดตั้งและก่อสร้ำง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560        
รำคำทุน 125,745 593,423 1,299,052 34,610 32,122 25,923 2,110,875 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (21,516) (239,732) (673,163) (25,384) (28,563) - (988,358) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 104,229 353,691 625,889 9,226 3,559 25,923 1,122,517 
        

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560        
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 104,229 353,691 625,889 9,226 3,559 25,923 1,122,517 
ซ้ือเพิ่มข้ึน - 625 11,698 8,181 773 21,804 43,081 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - (5,899) (76) (16) (2,396) (8,387) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (63) - (141) - - (204) 
โอนเขำ้ (ออก) 1,017 13,086 15,407 614 - (30,124) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (1,780) (23,512) (85,788) (4,470) (1,443) - (116,993) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 103,466 343,827 561,307 13,334 2,873 15,207 1,040,014 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560        
รำคำทุน  126,762 607,012 1,300,581 41,433 32,082 15,207 2,123,077 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (23,296) (263,185) (739,274) (28,099) (29,209) - (1,083,063) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 103,466 343,827 561,307 13,334 2,873 15,207 1,040,014 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 
เคร่ืองจักรและ 
อุปกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และอุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์ระหว่ำง 
ติดตั้งและก่อสร้ำง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561        
รำคำทุน 126,762 607,012 1,300,581 41,433 32,082 15,207 2,123,077 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (23,296) (263,185) (739,274) (28,099) (29,209) - (1,083,063) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 103,466 343,827 561,307 13,334 2,873 15,207 1,040,014 
        

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 103,466 343,827 561,307 13,334 2,873 15,207 1,040,014 
ซ้ือเพิ่มข้ึน 493 35 6,355 3,451 1,636 32,025 43,995 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - (8,306) (30) (8) - (8,344) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - - (265) (265) 
โอนเขำ้ (ออก) - 6,287 19,474 778 - (26,539) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (1,761) (24,268) (86,710) (6,028) (1,270) - (120,037) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 102,198 325,881 492,120 11,505 3,231 20,428 955,363 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำทุน 127,255 613,335 1,274,576 44,394 32,225 20,428 2,112,213 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (25,057) (287,454) (782,456) (32,889) (28,994) - (1,156,850) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 102,198 325,881 492,120 11,505 3,231 20,428 955,363 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ค่ำเส่ือมรำคำจ ำนวนเงิน 120.04 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560: จ ำนวน 116.99 ลำ้นบำท) จะถูกบนัทึกอยู่ในตน้ทุนขำยจ ำนวน 109.88 ลำ้นบำท  
(พ.ศ. 2560: จ ำนวน 109.61 ลำ้นบำท) ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจ ำนวน 0.20 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560: จ ำนวน 0.39 ลำ้นบำท) และบนัทึก 
เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 9.96 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560: จ ำนวน 6.99 ลำ้นบำท) 
 
สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นผูเ้ช่ำซ่ึงรวมแสดงในรำยกำรขำ้งตน้ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยอุปกรณ์ 
และยำนพำหนะ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำทุนของสินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 9,512 9,512 9,512 9,512 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (7,942) (5,577) (7,942) (5,577) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,570 3,935 1,570 3,935 

 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 เคร่ืองหมำยกำรค้ำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท 
    

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทุน 20,000 13,458 33,458 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (15,733) (10,223) (25,956) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 4,267 3,235 7,502 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 4,267 3,235 7,502 
ซ้ือเพิ่มข้ึน - 1,047 1,047 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,067) (1,968) (3,035) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 3,200 2,314 5,514 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทุน 20,000 14,505 34,505 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (16,800) (12,191) (28,991) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 3,200 2,314 5,514 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,200 2,314 5,514 
ซ้ือเพิ่มข้ึน - 1,889 1,889 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,067) (1,698) (2,765) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 2,133 2,505 4,638 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 20,000 16,285 36,285 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (17,867) (13,780) (31,647) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 2,133 2,505 4,638 
 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวนเงิน 2.77 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560: จ ำนวน  3.04 ลำ้นบำท) จะถูกบนัทึกอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยจ ำนวน 1.07 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2560: จ ำนวน 1.07 ลำ้นบำท) และบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 1.70 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560: จ ำนวน 1.97 ลำ้นบำท) 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีจะใช ้
      ประโยชนภ์ำยใน 12 เดือน 22,405 2,780 22,405 2,780 
   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีจะใช ้
      ประโยชน์เกินกวำ่ 12 เดือน 78,202 6,931 78,202 6,931 

 100,607 9,711 100,607 9,711 

     
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
   หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน ์
      ภำยใน 12 เดือน (12) - (12) - 
   หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน ์
      เกินกวำ่ 12 เดือน (2,259) (2,401) (2,259) (2,401) 

 (2,271) (2,401) (2,271) (2,401) 

     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 98,336 7,310 98,336 7,310 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 7,310 7,353 7,310 7,353 
เพิ่ม(ลด)ในก ำไรหรือขำดทุน 91,026 (102) 91,026 (102) 
ภำษีเพิ่มในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 59 - 59 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 98,336 7,310 98,336 7,310 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่ บันทึกเป็นรำยได้(รำยจ่ำย)ใน ณ วนัที ่ บันทึกเป็นรำยได้(รำยจ่ำย)ใน ณ วนัที ่
 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2560 ก ำไรขำดทุน 
ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 ก ำไรขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 ธันวำคม     
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
   ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 7,165 (123) - 7,042 (4,749) - 2,293 
   ค่ำเผื่อมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บของสินคำ้คงเหลือ - - - - 345 - 345 
   ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ 75 - - 75 (75) - - 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 2,514 21 59 2,594 77 - 2,671 
   ผลขำดทุนทำงภำษ ี - - - - 95,298 - 95,298 

รวม 9,754 (102) 59 9,711 90,896 - 100,607 

        
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
   ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ (2,401) - - (2,401) 130 - (2,271) 

รวม (2,401) - - (2,401) 130 - (2,271) 

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 7,353 (102) 59 7,310 91,026 - 98,336 

 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินกูย้มืระยะส้ัน 390,600 91,600 390,600 91,600 
ทรัสตรี์ซีทและสินเช่ือเพือ่กำรส่งออก 74,879 34,464 74,879 34,464 

รวมเงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 465,479 126,064 465,479 126,064 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะส้ัน ทรัสต์รีซีท และสินเช่ือเพื่อกำรส่งออกซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ีย 
อยูร่ะหวำ่งร้อยละ 1.58 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.84 ต่อปี (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 1.58 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.65 ต่อปี) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือประเภทเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงิน 
ท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ ำนวน 1,479 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560: จ ำนวน 1,878 ลำ้นบำท) 
 

16 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 274,010 198,488 274,010 198,488 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 27) 43,957 50,152 43,957 50,152 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยและเจำ้หน้ีอ่ืน 100,027 84,544 99,869 84,544 
เงินมดัจ ำและรำยไดรั้บล่วงหนำ้ 2,319 3,955 2,319 3,955 

เจำ้หน้ีค่ำซ้ืออปุกรณ์และก่อสร้ำง 3,509 9,575 3,509 9,575 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 423,822 346,714 423,664 346,714 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - สุทธิ 

 
725 2,142 

 
725 2,142 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
   กำรเงิน - สุทธิ 

 
40 892 

 
40 892 

รวมหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 765 3,034 765 3,034 

 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 740 2,184 740 2,184 

ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 41 908 41 908 

 781 3,092 781 3,092 

หกั  ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคตของสัญญำเช่ำกำรเงิน (16) (58) (16) (58) 

มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 765 3,034 765 3,034 

 
18 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

หน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     

   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 115,624 106,250 115,624 106,250 
     

ก ำไรหรือขำดทุนท่ีรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ     

   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 14,138 9,539 14,138 9,539 
     

กำรวดัมูลค่ำใหม่ส ำหรับภำระผกูพนัผลประโยชน ์     

   พนกังำน - 16,803 - 16,803 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
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18 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

โครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 

โครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุเป็นโครงกำรจ่ำยผลตอบแทนงวดสุดทำ้ยให้แก่พนักงำน โดยผลประโยชน์ท่ีพนักงำนจะ
ไดรั้บข้ึนอยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนและเงินเดือนในปีสุดทำ้ยก่อนท่ีจะเกษียณอำย ุ
 

กำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนในระหวำ่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 106,250 79,936 106,250 79,936 
   ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 11,584 7,348 11,584 7,348 
   ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 2,554 2,191 2,554 2,191 

 120,388 89,475 120,388 89,475 
     

กำรวดัมูลค่ำใหม่     
   ขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 
      ดำ้นประชำกรศำสตร์ 

 
- 7,621 

 
- 7,621 

   ขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 
      ทำงกำรเงิน 

 
- 2,626 

 
- 2,626 

   ขำดทุนท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์ - 6,556 - 6,556 

 - 16,803 - 16,803 
     

กำรช ำระเงินจำกโครงกำร (4,764) (28) (4,764) (28) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 115,624 106,250 115,624 106,250 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำเป็นจ ำนวนประมำณ 0.22 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560: 
จ ำนวน 13 ลำ้นบำท) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนักงำนของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
ประมำณ 12 ปี (พ.ศ. 2560: 13 ปี) 
 

ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

อตัรำคิดลด (ร้อยละ) 1.43 - 3.93 1.43 - 3.93 1.43 - 3.93 1.43 - 3.93 
อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือน (ร้อยละ) 3.50 - 6.00 3.50 - 6.00 3.50 - 6.00 3.50 - 6.00 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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18 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ 

 เพิม่ขึน้ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1   

 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

     

อตัรำคิดลด (10,524) (10,016) 12,290 11,721 
อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 12,909 11,230 (11,243) (9,821) 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหน่ึงขณะท่ีให้ขอ้สมมติอื่นคงท่ี ในทำง
ปฏิบติัสถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติบำงเร่ืองอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำร
วิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกั ณ วนัส้ินปี ไดใ้ชว้ิธี
เดียวกนักบักำรค ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
วิธีกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 
 

19 ทุนเรือนหุ้น 
 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ รวม 
 พนัหุ้น พนับำท พนับำท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 50,000 500,000 500,000 
กำรออกหุน้ - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 50,000 500,000 500,000 
กำรออกหุน้ 32,000 320,000 320,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 82,000 820,000 820,000 

 
หุ้นสำมญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจ ำนวน 82 ลำ้นหุ้น รำคำมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท (พ.ศ. 2560: จ ำนวน 50 ลำ้นหุ้น รำคำมูลค่ำ 
ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) หุน้ทั้งหมดไดอ้อกและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ 
 
ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 บริษทัไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 500 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 820 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญั
เพิ่มทุนจ ำนวน 32 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท  บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี  
11 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
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20 เงินปันผล 
 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิส ำหรับ 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รวมเป็นเงินจ ำนวน 110 ลำ้นบำท แต่เน่ืองจำกมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนรอบหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ในอตัรำหุ้นละ 2.20 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 110 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยแลว้เม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2560 
จึงถือวำ่จ่ำยครบแลว้ 
 

ในวนัเดียวกนันั้น ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลพิเศษจำกก ำไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้น
รวมเป็นเงินจ ำนวน 1,210.5 ลำ้นบำท ในอตัรำหุ้นละ 24.21 บำท แบ่งเป็นก ำไรส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนในอตัรำหุ้นละ 
15.24 บำท และส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนในอตัรำหุน้ละ 8.97 บำท ซ่ึงไดจ่้ำยแลว้เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน พ.ศ. 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิส ำหรับ
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รวมเป็นเงินจ ำนวน 250 ลำ้นบำท แต่เน่ืองจำกมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
เม่ือวนัท่ี 17 สิงหำคม พ.ศ. 2559 ได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนรอบหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ในอตัรำหุ้นละ 2.10 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 105 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยแลว้เม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2559 
จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ำยในอตัรำหุน้ละ 2.90 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 145 ลำ้นบำท และมีกำรจ่ำยในวนัท่ี 18 เมษำยน พ.ศ. 2560 
 

ในวนัท่ี 9 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลในอตัรำหุ้นละ 2.20 บำท 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนรอบระยะเวลำหกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวน 110 ลำ้นบำท และมีกำรจ่ำยในวนัท่ี 31 สิงหำคม 
พ.ศ. 2560 
 

21 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 50,000 50,000 50,000 50,000 
จดัสรรระหวำ่งปี 32,000 - 32,000 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 82,000 50,000 82,000 50,000 
 

22 รำยได้อ่ืน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดค่้ำสิทธิ 54,204 63,635 54,204 63,635 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนสุทธิ 5,830 4,790 5,830 4,790 
รำยไดอ้ื่น  ๆ  28,074 22,639 27,970 22,639 

รวมรำยไดอ้ื่น 88,108 91,064 88,004 91,064 
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23 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ 20,974 (43,158) 20,974 (43,158) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป และซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 3,490,286 3,305,341 3,490,286 3,305,341 
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 276,882 281,529 275,853 281,529 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 12) 120,039 116,993 120,037 116,993 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 13) 2,765 3,035 2,765 3,035 
ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 12,917 9,303 12,917 9,303 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรวจิยัและพฒันำ 16,905 6,474 16,905 6,474 

 
24 ภำษีเงินได้ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษีเงินได้ปีปัจจุบัน     
ภำษีเงินไดปี้ปัจจุบนัส ำหรับก ำไรทำงภำษีส ำหรับปี - 16,735 - 16,735 

กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน 2,545 - 2,545 - 

รวมภำษีเงินได้ปีปัจจุบัน 2,545 16,735 2,545 16,735 

     
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีลดลง(เพิ่มข้ึน)     
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14) (90,896) 102 (90,896) 102 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพิม่ข้ึน     

   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14) (130) - (130) - 

รวมภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (91,026) 102 (91,026) 102 
     

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (88,481) 16,837 (88,481) 16,837 
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24 ภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชีคูณกบัอตัรำภำษี 
โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ก ำไรก่อนภำษี 318,075 235,141 323,636 158,823 
     

ภำษีค  ำนวณจำกอตัรำภำษีร้อยละ 20 ถึง     
   ร้อยละ 25 (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 20) 63,554 47,028 64,727 31,765 
ผลกระทบ:     
   ผลกำรด ำเนินงำนของกำรร่วมคำ้สุทธิจำกภำษี - 25,734 - - 
   ก ำไรท่ีไม่ตอ้งเสียภำษี (77,051) (103,987) (77,051) (103,987) 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 6,886 3,503 6,886 3,503 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีสำมำรถหกัภำษีไดเ้พิม่ข้ึน  (24) (8) (24) (8) 
   กำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
       จำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
       ท่ียงัไม่เคยมีกำรรับรู้ 

 
(85,564) 

 
- 

 
(85,564) 

 
- 

   ขำดทุนทำงภำษีและผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีไม่ได ้     
       บนัทึกเป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 1,173 44,567 - 85,564 

กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน 2,545 - 2,545 - 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (88,481) 16,837 (88,481) 16,837 
     

อตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (ร้อยละ) (27.82) 7.16 (27.34) 10.60 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้จ ำนวน 223 ลำ้นบำท และ 
428 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ซ่ึงผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำวไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจำรณำว่ำยงัไม่มีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมีกำรกลบัรำยกำรของประมำณกำรดอ้ยค่ำใน 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวในอนำคตอนัใกล ้
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดต้ดัสินใจจ ำหน่ำยเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดขำดทุนสะสม ท่ีสำมำรถ
ใชป้ระโยชน์ทำงภำษีในอนำคตจ ำนวน 428 ลำ้นบำท ดงันั้นกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจ ำนวน  
86 ลำ้นบำท 
 
กำรลดลงของอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียของกลุ่มบริษทัและบริษทัเกิดจำกผลขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

61 

24 ภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 ก่อนภำษ ี ภำษีเพิม่/(ลด) หลังภำษ ี ก่อนภำษ ี ภำษีเพิม่/(ลด) หลังภำษ ี
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร       
   ประมำณกำรตำมหลกั       
   คณิตศำสตร์ประกนัภยั - - - (16,803) 59 (16,744) 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน - - - (16,803) 59 (16,744) 

 

25 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวน 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ในระหวำ่งปี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ก ำไรสุทธิส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั (พนับำท) 406,981 218,303 412,117 141,986 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 71,830 50,000 71,830 50,000 
     

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) 5.67 4.37 5.74 2.84 
 

บริษทัไม่มีกำรออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดในระหวำ่งปีท่ีน ำเสนอรำยงำน ดงันั้น จึงไม่มีกำรน ำเสนอก ำไรต่อหุน้ปรับลด 
 

26 กำรเปลี่ยนแปลงในหนีสิ้นที่เกดิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 
 

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินจำกกิจกรรมจดัหำเงินสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 เงินกู้ยืมระยะส้ัน หนีสิ้นตำม เงินกู้ยืมระยะส้ัน หนีสิ้นตำม 
 จำกสถำบันกำรเงนิ สัญญำเช่ำกำรเงิน จำกสถำบันกำรเงนิ สัญญำเช่ำกำรเงิน 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

หน้ีสิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 558,451 5,490 558,451 5,490 

กำรเคล่ือนไหวในกระแสเงินสด (432,387) (2,456) (432,387) (2,456) 

หน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 126,064 3,034 126,064 3,034 

กำรเคล่ือนไหวในกระแสเงินสด 339,415 (2,269) 339,415 (2,269) 

หน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 465,479 765 465,479 765 
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27 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 
 
บริษทัถูกควบคุมโดย บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย บริษทัใหญ่ดงักล่ำวถือหุ้นในบริษทัคิด 
เป็นจ ำนวนร้อยละ 66.90 จ ำนวนหุ้นท่ีเหลือถือโดยกลุ่มของครอบครัวบุญมีโชติ และบุคคลทัว่ไป กิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมสูงสุด
ของกิจกำร คือ บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และกำรร่วมคำ้ท่ีส ำคญัไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 10 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำย 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   บริษทัใหญ่ 9,074 - 9,074 - 
   กำรร่วมคำ้ 6,055 20,860 6,055 20,860 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 77,130 35,641 77,130 35,641 

 92,259 56,501 92,259 56,501 

     
รำยได้ดอกเบีย้     
   บริษทัใหญ่ - 3 - 3 
   กำรร่วมคำ้ 1,718 774 1,718 774 

 1,718 777 1,718 777 

        
รำยได้อ่ืน     
   บริษทัใหญ่ 3,634 1,430 3,634 1,430 
   กำรร่วมคำ้ 3,384 3,560 3,384 3,560 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 58,007 63,762 58,007 63,762 

 65,025 68,752 65,025 68,752 
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27 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ซ้ือสินค้ำและบริกำร     
   บริษทัใหญ่ 50,394 51,025 50,394 51,025 
   กำรร่วมคำ้ 2,499 214 2,499 214 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 284,038 304,267 284,038 304,267 

 336,931 355,506 336,931 355,506 

 
ค) ยอดค้ำงช ำระทีเ่กดิจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำ ซ้ือสินทรัพย์ถำวร และซ้ือบริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน      
   บริษทัใหญ่ 1,263 - 1,263 - 
   กำรร่วมคำ้ - 1,435 - 1,435 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 19,291 7,903 19,291 7,903 

 20,554 9,338 20,554 9,338 

     
ดอกเบีย้ค้ำงรับ - กำรร่วมค้ำ - 139 - 139 

     
รำยได้ค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกันอ่ืน 8,554 12,731 8,554 12,731 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน      
   บริษทัใหญ่ 9,359 10,113 9,359 10,113 
   กำรร่วมคำ้ - 17 - 17 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 34,598 40,022 34,598 40,022 

 43,957 50,152 43,957 50,152 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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27 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) เงินให้กู้ยืมแก่/เงินกู้ยืมจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กำรร่วมค้ำ - 69,870 - 69,870 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กำรร่วมคำ้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 69,870 - 69,870 - 
เพิ่มข้ึน 106,590 125,970 106,590 125,970 
รับคืนเงินกูย้มื (176,460) (56,100) (176,460) (56,100) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม - 69,870 - 69,870 

 
จ) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญัของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

 
ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยหรือคำ้งจ่ำยส ำหรับผูบ้ริหำรส ำคญัมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 20,014 19,916 20,014 19,916 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 5,877 871 5,877 871 

 25,891 20,787 25,891 20,787 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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28 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ 
 
28.1 ภำระผูกพนัที่เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

สัญญำซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 48,500 ลำ้นรูเปีย - 18 ลำ้นบำท - 
 18 ลำ้นบำท    
 

28.2 กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 สถำบนักำรเงินไดอ้อกหนงัสือค ้ำประกนัในนำมของกลุ่มบริษทัและบริษทัจ ำนวน 12.39 ลำ้นบำท 
เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติของกลุ่มบริษทัและบริษทั (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 12.14 ลำ้นบำท) 
 

28.3 ภำระผูกพนัที่เป็นข้อผูกมัดตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับท่ีดิน ยำนพำหนะ และอุปกรณ์ส ำนักงำน ยอดรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ี 
ตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

     

   ภำยใน 1 ปี 1,674 7,819 1,674 7,819 
   เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 277 2,179 277 2,179 

 1,951 9,998 1,951 9,998 

 
28.4 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 61.20 ลำ้นบำท) 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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29 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่ำยติุธรรมของอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรัพย์      
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 121 981 121 981 

     
หนีสิ้น     
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (615) - (615) - 
 

มูลค่ำยติุธรรมของอนุพนัธ์ทำงกำรเงินอำ้งอิงจำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำน้ีใชป้ระโยชน์สูงสุดจำก
ขอ้มูลในตลำดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยู ่โดยใชก้ำรพิจำรณำมูลค่ำจำก 2 ส่วน ไดแ้ก่ มูลค่ำตำมสัญญำของอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน และอตัรำ
แลกเปล่ียนในตลำด มูลค่ำยติุธรรมอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 
 

30 กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกิจกำรผลิตอำหำรสัตวน์ ้ ำ ภำยใตสิ้ทธิ
ประโยชน์น้ี บริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีและอำกรตำมรำยละเอียดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมรวมถึงกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็น
ระยะเวลำ 8 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม สิทธิประโยชน์ทำงภำษีดงักล่ำวจะครบ
ก ำหนดภำยในระหวำ่งปี พ.ศ. 2565 ถึงปี พ.ศ. 2567 โดยบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในบตัรส่งเสริม 
 

 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 กจิกำรที่ได้รับ 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

กจิกำรที่ไม่ได้รับ 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
รวม 

 พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

       

รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 3,936,006 3,778,557 184,450 72,153 4,120,456 3,850,710 
รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 289,927 399,912 - - 289,927 399,912 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 4,225,933 4,178,469 184,450 72,153 4,410,383 4,250,622 
 

31 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปี  
เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัรำหุน้ละ 2.5 บำท 
รวมเป็นเงินจ ำนวน 205 ลำ้นบำท มีก ำหนดจ่ำยเม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน พ.ศ. 2562 



 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน)  
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั( 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 



รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 
    (เดมิชือ่ บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จ ากดั) 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั
แสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มบรษิัทและฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั  
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด  

วนัเดยีวกนั 
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มบรษิทัและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสม 
เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
 



 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั
ในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทัและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได ้
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่ว่ยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ  
อนัเป็นสาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด  และถือว่ามสีาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่ง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด 
เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั
และบรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ 

  



 

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัช ี
ทีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวาม 
ไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลู
ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้ 
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบญัชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
ของขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัและบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง 

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูวา่
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้ง
ตามทีค่วรหรอืไม ่

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิ
ภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ
การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ 
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
พงทวี  รตันะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 
กรุงเทพมหานคร 
12 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 



บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561* พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561*

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9 92,250 50,310 13,639 12,272

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 10, 29 611,204 529,315 611,086 529,315

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 11 376,401 406,860 376,401 406,860

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 76 - 76 -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 446 853 446 853

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,080,377 987,338 1,001,648 949,300

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 - - 205,056 64,123

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 13 - 152,239 - 152,239

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 14 1,098,803 955,566 893,731 955,363

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ 15 4,484 4,638 4,484 4,638

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ 4, 16 8,770 - 8,770 -

เงนิมดัจาํคา่ซอืทดีนิ 1,709 49,500 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 17 28,992 98,336 28,992 98,336

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 16,927 7,827 16,927 7,827

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,159,685 1,268,106 1,157,960 1,282,526

รวมสินทรพัย ์    2,240,062 2,255,444 2,159,608 2,231,826

*

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

กรรมการ ___________________________________        กรรมการ ___________________________________

กลุ่มบรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี32 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี7, 9, 15 และ 16 มาถอืปฏบิตัติงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562

โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิเป็นรายการปรบัปรุงกบักาํไรสะสมต้นงวดดว้ยวธิปีฏบิตัดิงักล่าว ตวัเลข

เปรยีบเทยีบไมจ่าํเป็นตอ้งปรบัปรุงใหม ่ ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชดีงักล่าวมาใชเ้ป็นครงัแรกต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ

 วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 4
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บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561* พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561*

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 18 489,020 465,479 489,020 465,479

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 19, 29 455,702 423,822 455,429 423,664

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเชา่ทถีงึ

กาํหนดชาํระภายในหนงึปี - สุทธิ 16 2,286 725 2,286 725

หนีสนิตราสารอนุพนัธ์ 349 - 349 -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 6,672 4,657 6,631 4,644

รวมหนีสินหมนุเวียน 954,029 894,683 953,715 894,512

หนีสินไม่หมนุเวียน

หนีสนิตามสญัญาเชา่ - สุทธิ 16 5,528 40 5,528 40

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 126,840 115,624 126,840 115,624

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 132,368 115,664 132,368 115,664

รวมหนีสิน 1,086,397 1,010,347 1,086,083 1,010,176

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 2 บาท

(พ.ศ. 2561: หุน้สามญั 82,000,000 หุน้

   มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 21 1,000,000 820,000 1,000,000 820,000

ทุนทอีอกและเรยีกชําระแลว้

หุน้สามญั 410,000,000 หุน้ จา่ยชาํระแลว้หุน้ละ 2 บาท

(พ.ศ. 2561: หุน้สามญั 82,000,000 หุน้

   จา่ยชาํระแลว้หุน้ละ 10 บาท) 21 820,000 820,000 820,000 820,000

กาํไรสะสม 

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 23 100,000 82,000 100,000 82,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 146,501 314,514 153,525 319,650

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (12,655) (2,610) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,053,846 1,213,904 1,073,525 1,221,650

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 99,819 31,193 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,153,665 1,245,097 1,073,525 1,221,650

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,240,062 2,255,444 2,159,608 2,231,826

*

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

กลุ่มบรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี32 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี7, 9, 15 และ 16 มาถอืปฏบิตัติงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562

โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิเป็นรายการปรบัปรุงกบักาํไรสะสมต้นงวดดว้ยวธิปีฏบิตัดิงักล่าว ตวัเลข

เปรยีบเทยีบไมจ่าํเป็นตอ้งปรบัปรุงใหม ่ ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชดีงักล่าวมาใชเ้ป็นครงัแรกต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ

 วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 4

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 7, 29 4,849,249 4,410,383 4,849,249 4,410,383

ตน้ทุนขาย (3,962,082) (3,797,068) (3,962,082) (3,797,068)

กาํไรขนัต้น 887,167 613,315 887,167 613,315

รายไดอ้นื 24, 29 57,596 82,278 56,750 82,174

กาํไรก่อนคา่ใช้จ่าย 944,763 695,593 943,917 695,489

ค่าใชจ่้ายในการขาย (157,666) (125,830) (157,666) (125,830)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (145,704) (125,483) (141,954) (119,818)

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าลกูหนีการคา้ 10 4,413 - 4,413 -

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในการร่วมคา้ - (116,879) - (116,879)

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนสุทธิ 714 5,830 714 5,830

กาํไร(ขาดทุน)อนืๆ 13, 29 268,970 (5,792) 268,970 (5,792)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 915,490 327,439 918,394 333,000

ตน้ทุนทางการเงนิ (6,449) (9,364) (6,449) (9,364)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 909,041 318,075 911,945 323,636

ภาษเีงนิได้ 26 (69,262) 88,481 (69,262) 88,481

กาํไรสาํหรบัปี 839,779 406,556 842,683 412,117

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากวดัมลูค่าใหมส่าํหรบัภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังานสุทธจิากภาษเีงนิได้ 26 11,106 - 11,106 -

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 11,106 - 11,106 -

รายการทจีะจดัประเภทใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่า

งบการเงนิ (15,454) (4,015) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (15,454) (4,015) - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี 

- สทุธิจากภาษีเงินได้ (4,348) (4,015) 11,106 -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 835,431 402,541 853,789 412,117

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร:

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 840,795 406,981 842,683 412,117

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (1,016) (425) - -

กาํไรสาํหรบัปี 839,779 406,556 842,683 412,117

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม:

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 841,856 404,371 853,789 412,117

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (6,425) (1,830) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 835,431 402,541 853,789 412,117

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 27 2.05 1.13 2.06 1.15

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

รวมองคป์ระกอบ ส่วนได้เสียที

ทุนทีออกและ จดัสรรแล้ว การแปลงค่า อืนของส่วน รวมส่วน ไม่มีอาํนาจ

ชาํระแล้ว สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร งบการเงิน ของเจ้าของ ของเจ้าของ ควบคมุ รวม

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 500,000 50,000 1,150,033 - - 1,700,033 - 1,700,033

การเพมิหุน้สามญั 21 320,000 - - - - 320,000 - 320,000

การจา่ยเงนิปันผล 22 - - (1,210,500) - - (1,210,500) - (1,210,500)

สาํรองตามกฏหมาย 23 - 32,000 (32,000) - - - - -

การไดม้าในสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม

จากการรวมธุรกจิ - - - - - - 33,023 33,023

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - 406,981 (2,610) (2,610) 404,371 (1,830) 402,541

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 820,000 82,000 314,514 (2,610) (2,610) 1,213,904 31,193 1,245,097

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - ตามทีแสดงไว้ 820,000 82,000 314,514 (2,610) (2,610) 1,213,904 31,193 1,245,097

ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชใีหมม่าใชเ้ป็นครงัแรก 4 - - 2,586 - - 2,586 - 2,586

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่ 820,000 82,000 317,100 (2,610) (2,610) 1,216,490 31,193 1,247,683

การจา่ยเงนิปันผล 22 - - (1,004,500) - - (1,004,500) - (1,004,500)

สาํรองตามกฏหมาย 23 - 18,000 (18,000) - - - - -

เงนิสดรบัจากการเรยีกชําระคา่หุน้ของบรษิทัยอ่ย

จากสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - - - - 75,051 75,051

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - 851,901 (10,045) (10,045) 841,856 (6,425) 835,431

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 820,000 100,000 146,501 (12,655) (12,655) 1,053,846 99,819 1,153,665

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ทุนทีออกและ จดัสรรแล้ว

ชาํระแล้ว สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 500,000 50,000 1,150,033 1,700,033

การเพมิหุน้สามญั 21 320,000 - - 320,000

การจ่ายเงนิปันผล 22 - - (1,210,500) (1,210,500)

สาํรองตามกฏหมาย 23 - 32,000 (32,000) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - 412,117 412,117

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 820,000 82,000 319,650 1,221,650

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - ตามทีแสดงไว้ 820,000 82,000 319,650 1,221,650

ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชใีหม่มาใชเ้ป็นครงัแรก 4 - - 2,586 2,586

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่ 820,000 82,000 322,236 1,224,236

การจ่ายเงนิปันผล 22 - - (1,004,500) (1,004,500)

สาํรองตามกฏหมาย 23 - 18,000 (18,000) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - 853,789 853,789

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 820,000 100,000 153,525 1,073,525

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั ไทยยูเนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ บริษทั ไทยยูเนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 909,041 318,075 911,945 323,636

รายการปรบัปรงุกําไรจากการดําเนินงาน

ค่าเสอืมราคา 14 118,728 120,039 118,696 120,037

ค่าตดัจาํหน่าย 15, 16 7,088 2,765 7,088 2,765

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหนกีารคา้ (4,413) (25,075) (4,413) (25,075)

ค่าเผอืการลดมลูค่าของสนิคา้คงเหลอื 26,958 1,793 26,958 1,793

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 22,404 14,138 22,404 14,138

กําไรทยีงัไมไ่ดร้บัรูจ้ากการวดัมลูค่ายุตธิรรม

ของตราสารอนุพนัธ์ (221) - (221) -

ค่าตดัจาํหน่ายส่วนลด(ส่วนเกนิ)จากสญัญาซอืขาย

เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - (46) - (46)

กําไรจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 13 (270,953) - (270,953) -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 2,051 6,057 2,051 6,057

กําไรจากการยกเลกิสญัญาเชา่ (67) - (67) -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 14 28,339 - 28,339 -

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในการรว่มคา้ - 116,879 - 116,879

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนสุทธิ 336 2,208 336 2,208

ต้นทุนทางการเงนิ 6,449 9,364 6,449 9,364

ดอกเบยีรบั (165) (1,962) (165) (1,857)

845,575 564,235 848,447 569,899

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดําเนินงาน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนืเพมิขนึ (63,813) (62,888) (63,693) (62,888)

- สนิคา้คงเหลอืลดลง 3,501 4,192 3,501 4,192

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนืลดลง (เพมิขนึ) 338 (338) 338 (338)

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนืเพมิขนึ (240) (7,620) (240) (7,620)

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืเพมิขนึ 22,227 83,530 22,107 83,372

- หนีสนิหมนุเวยีนอนืเพมิขนึ (ลดลง) 2,875 (1,956) 2,846 (1,969)

- จา่ยภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 20 - (4,764) - (4,764)

เงนิสดไดม้าจากการดําเนินงาน 810,463 574,391 813,306 579,884

- ดอกเบยีรบั 165 244 165 139

- จา่ยภาษีเงนิได้ (8,860) (3,246) (8,860) (3,246)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 801,768 571,389 804,611 576,777

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

10



บริษทั ไทยยูเนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ บริษทั ไทยยูเนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 13 423,192 - 423,192 -

ซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (239,293) (50,266) (80,655) (50,061)

จา่ยเงนิมดัจาํค่าซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (13,484) (49,500) (11,775) -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 978 2,552 978 2,552

ซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3,095) (1,889) (3,095) (1,889)

เงนิสดรบัสุทธจิากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - 69,870 - 69,870

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในการรว่มคา้ - 31,600 - 31,600

เงนิสดจา่ยสุทธเิพอืซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 - - (140,933) (64,123)

ดอกเบยีรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - 1,857 - 1,857

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 168,298 4,224 187,712 (10,194)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัสุทธจิากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 23,541 339,415 23,541 339,415

จา่ยดอกเบยี (6,033) (9,254) (6,033) (9,254)

เงนิสดจา่ยเพอืชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่า (3,919) (2,269) (3,919) (2,269)

เงนิสดรบัจากการเพมิทุน 21 - 320,000 - 320,000

เงนิสดรบัจากการเรยีกชาํระค่าหุน้ของบรษิทัย่อย

ของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 75,051 33,023 - -

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ 22 (1,004,500) (1,210,500) (1,004,500) (1,210,500)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (915,860) (529,585) (990,911) (562,608)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ - สุทธิ 54,206 46,028 1,412 3,975

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 50,310 8,300 12,272 8,300

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด (12,266) (4,018) (45) (3)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 9 92,250 50,310 13,639 12,272

รายการทีไม่กระทบเงินสด

เจา้หนีค่าซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

(รวมอยู่ในเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื) 19 12,855 3,509 12,855 3,509

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บรษิัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั ซึ่งจดัตัง้และจดทะเบียนในประเทศไทย  
บรษิัทมทีี่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนคอื เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 2 ต ำบลกำหลง อ ำเภอเมอืงสมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร บรษิทั 
มสี ำนกังำนสำขำ 4 แหง่ ในจงัหวดัสมทุรสำคร จงัหวดัสงขลำ และจงัหวดัตรงั 
 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มบรษิทั” 
 

บรษิทัจดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดักบักระทรวงพำณิชยแ์ละไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ 
จ ำกดั (มหำชน) เมือ่วนัที ่4 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 
 

บรษิทัถูกควบคุมโดยบรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ขัน้สดุทำ้ยของบรษิทั จดัตัง้อยูใ่นประเทศไทย 
บรษิทัใหญ่ดงักล่ำวถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 66.90 ของจ ำนวนหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั 
 

บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยอำหำรสตัวน์ ้ำและสตัวบ์ก 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกกรรมกำรผูม้อี ำนำจของบรษิทัเมือ่วนัที ่12 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 

2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนด
ภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูค่ำขององคป์ระกอบของ 
งบกำรเงนิ 
 

กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชี 
ที่ส ำคญัและกำรใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มบรษิัทไปถือปฏบิตัิ  
กลุ่มบรษิทัเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซ้อน และรำยกำรเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำน
และประมำณกำรทีม่นียัส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุฯ ขอ้ 5 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย  
ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทย
เป็นหลกั 
 

กลุ่มบรษิทัได้มกีำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรเป็นต้นทุนขำยส ำหรบัตวัเลขเปรยีบเทยีบใน 
งบกำรเงนิจ ำนวน 37.40 ลำ้นบำท เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงกำรน ำเสนอรำยกำรในปีปัจจุบนั 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 

2.2.1 กลุ่มบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี
เริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 
ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ (TFRS 15) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอนในกำรก ำหนดและรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำ 
ที่ท ำกบัลูกคำ้ ซึ่งก ำหนดให้กลุ่มบรษิทัต้องรบัรูร้ำยได้ตำมหลกักำรกำรโอนกำรควบคุม คอื รบัรู้รำยได้
เพือ่ใหส้ะทอ้นถงึกำรโอนกำรควบคุมในสนิคำ้หรอืบรกิำรไปยงัลกูคำ้ดว้ยจ ำนวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึจ ำนวนเงนิ
ที่กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะได้รบัจำกสินค้ำและบริกำรที่ได้โอนไปแทนหลักกำรรับรู้รำยได้ต ำมหลักกำร 
โอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนในสนิคำ้และบรกิำรไปยงัผูซ้ือ้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่11 (TAS 11) 
เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำก่อสรำ้ง และมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่18 (TAS 18) เรื่อง รำยได ้และกำรตคีวำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 (TFRS 15) เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบั
ลกูคำ้ มำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (วนัตน้รอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ใชม้ำตรฐำน) โดยใช้
วธิรีบัรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้เป็นรำยกำรปรบัปรุงกบั
ก ำไรสะสมต้นงวด (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มูลเปรยีบเทยีบ กลุ่มบรษิทั
ไม่ได้ใช้วิธีปฏิบตัิที่ผ่อนปรนส ำหรบัสญัญำที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและสญัญำที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้ 
TFRS 15 
 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชจีะรบัรูใ้น  
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 อย่ำงไรก็ตำม กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 มำถอืปฏบิตัมิไิดม้ผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2561) เรือ่ง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(TFRS 2) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่2 ไดป้รบัปรุงโดยอธบิำยใหช้ดัเจนขึน้เกีย่วกบั 
- กำรวดัมลูคำ่ของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่ ำระดว้ยเงนิสด 
- วธิกีำรทำงบญัชสี ำหรบักำรปรบัปรุงเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดของกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีเ่ปลีย่น

กำรจดัประเภทจำกกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิสดเป็นกำรจ่ำยช ำระดว้ยตรำสำรทุน 
 
ทัง้นี้ ยงัไดใ้หข้อ้ยกเวน้ในกำรจดัประเภทกรณีทีบ่รษิทัตอ้งหกั ณ ทีจ่่ำยภำษขีองพนักงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เพื่อน ำส่งให้หน่วยงำนก ำกบัดูแลภำษี ให้ถือเสมอืนว่ำเป็นกำรจ่ำยโดยใช้ 
หุน้เป็นเกณฑป์ระเภทช ำระดว้ยตรำสำรทุนทัง้หมด ซึ่งเดมิจะตอ้งรบัรูส้่วนของภำษดีงักล่ำวเป็นกำรจ่ำย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑป์ระเภททีช่ ำระดว้ยเงนิสด 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 

 
2.2.1 กลุ่มบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี

เริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
ค) มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2561) เรือ่ง เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ (TAS 28) 

 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 28 ได้ปรบัปรุงเพื่ออธบิำยให้ชดัเจนในกรณีที่กจิกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม 
กองทรสัต ์หรอืกจิกำรทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัเลอืกวธิกีำรวดัมลูคำ่เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มหรอืกำรรว่มคำ้
ด้วยวธิมีูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน บรษิทัต้องเลอืกวธิกีำรนี้ส ำหรบัแต่ละบรษิทัร่วมหรอืแต่ละ 
กำรรว่มคำ้แยกต่ำงหำกจำกกนั ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรก 
 

ง) มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2561) เรือ่ง อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน (TAS 40) 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่40 ไดป้รบัปรุงเพื่ออธบิำยใหช้ดัเจนว่ำกำรโอนจำกหรอืโอนมำเป็นอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกำรลงทุนจะท ำได้ก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนของอสงัหำริมทรัพย์ซึ่งต้องมีหลักฐำน 
กำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำนสนบัสนุน โดยกำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำนจะเกดิขึน้เมือ่อสงัหำรมิทรพัยน์ัน้เขำ้นิยำม
หรือสิ้นสุดกำรเป็นไปตำมนิยำมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน กำรเปลี่ยนแปลงควำมตัง้ใจของ 
ฝ่ำยบรหิำรเพยีงอยำ่งเดยีวไมไ่ดใ้หห้ลกัฐำนเพยีงพอทีจ่ะสนบัสนุนกำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน 
 

จ) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 22 เรื่อง รำยกำรที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศและ 
สิง่ตอบแทนจ่ำยล่วงหน้ำ (TFRIC 22)  
 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่22 ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนในกรณีทีก่จิกำรไดจ้่ำยหรอื 
รบัล่วงหน้ำเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศเกี่ยวกบัวนัที่รบัรู้รำยกำร ซึ่งก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนที่น ำมำใชใ้น  
กำรรบัรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรกของสนิทรพัย ์คำ่ใชจ้่ำย หรอืรำยได้ 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 

 
2.2.1 กลุ่มบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี

เริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
ฉ) เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรือ่ง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธ ิ

   ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19 เรือ่ง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร  
กำรวดัมลูค่ำและกำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุ่มเครื่องมอืทำงกำรเงนิ
มำใชโ้ดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมโดยกำรปรบัปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม (Modified Retrospective Approach) 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิมำใชเ้ป็นครัง้แรกไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 4  
 

ช) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญำเชำ่ (TFRS 16) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเชำ่
เกือบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำ
กำรเงนิอกีต่อไป กลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ เวน้แต่เป็นสญัญำเชำ่
ระยะสัน้และสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำใชโ้ดยรบัรู้
ผลกระทบสะสมโดยกำรปรบัปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม (Modified Retrospective Approach) ผลกระทบ
จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิมำใชเ้ป็นครัง้แรกไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 4  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงทีม่ผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชใีนหรอื

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภำษเีงนิได ้
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์พนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่23 เรือ่ง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรือ่ง เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง กำรรวมธุรกจิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่11 เรือ่ง กำรรว่มกำรงำน 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่23 เรือ่ง ควำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้

 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรื่องภำษเีงนิได ้ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำกำรรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษเีงนิได้
ของเงนิปันผลจำกตรำสำรทุนใหร้บัรูภ้ำษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบักำรรบัรูร้ำยกำรหรอืเหตุกำรณ์ในอดตีทีท่ ำ
ใหเ้กดิก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปันผล 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัวธิกีำรบญัชสี ำหรบักรณีทีม่กีำรแก้ไข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว ้โดยเมื่อ
กำรเปลีย่นแปลงไดเ้กดิขึน้ บรษิัทจะตอ้งใชข้อ้สมมตทิีเ่ป็นปัจจุบนั ณ วนัทีท่ีม่กีำรแกไ้ขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ในกำรค ำนวณต้นทุนบริกำรในปัจจุบันและดอกเบี้ยสุทธิส ำหรบั
ระยะเวลำทีเ่หลอืของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยมื ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำหำกสนิทรพัย์ที่เขำ้
เงื่อนไขทีเ่กดิจำกเงนิทีกู่ม้ำโดยเฉพำะนัน้อยู่ในสภำพพรอ้มใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำย ยอดคงเหลอื
ของเงนิทีกู่ม้ำโดยเฉพำะดงักล่ำว กจิกำรตอ้งน ำมำรวมเป็นสว่นหนึ่งของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรรว่มคำ้ (ส่วนไดเ้สยีระยะยำวใน
บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนยิง่ขึน้เกีย่วกบัส่วนไดเ้สยีระยะยำวในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้
ซึง่โดยเนื้อหำแลว้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงนิลงทุนสุทธใินบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ แต่ไม่ได้น ำวธิสี่วนไดเ้สยี
มำถอืปฏบิตั ิกจิกำรจะตอ้งถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
ก่อนรบัรูก้ำรปันส่วนผลขำดทุนและกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม
และกำรรว่มคำ้  
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงทีม่ผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชใีนหรอื

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ (เงื่อนไขกำรช ำระก่อนก ำหนด
และค่ำชดเชยทีต่ดิลบ) กำรปรบัปรุงท ำใหก้จิกำรสำมำรถวดัมลูค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิบำงรำยกำรทีม่เีงื่อนไข
กำรช ำระก่อนก ำหนด ทีม่คีำ่ชดเชยในมลูคำ่ทีต่ดิลบ มสีทิธทิีจ่ะวดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยแทนกำรวดัมลูค่ำ
ดว้ยวธิมีูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึ่งสนิทรพัยเ์หล่ำนี้รวมถงึเงนิใหกู้ย้มืบำงประเภทและตรำสำรหนี้ 
โดยกำรที่จะวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยได้นัน้ค่ำชดเชยในมูลค่ำที่ติดลบจะต้องเป็นจ ำนวนเงิน  
ทีส่มเหตุสมผลส ำหรบักำรยกเลกิสญัญำก่อนก ำหนด และตำมโมเดลธุรกจิกลุ่มบรษิทัถอืสนิทรพัย์นัน้เพื่อรบั
กระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่3 เรื่อง กำรรวมธุรกจิ ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำ เมื่อกจิกำร
ไดม้ำซึง่กำรควบคุมของธุรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนรว่มกนั ทีถ่อืเป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซือ้ สว่นไดเ้สยีเดมิ
ทีม่อียูก่่อนหน้ำจะถูกวดัมลูคำ่ใหม่ 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำ  
เมือ่กจิกำรไดม้ำซึง่กำรควบคุมรว่มของธุรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนรว่มกนั สว่นไดเ้สยีเดมิทีม่อียูก่่อนหน้ำจะตอ้ง
ไมว่ดัมลูคำ่ใหม ่
 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้
ไดอ้ธบิำยวธิกีำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิภำษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
- กจิกำรตอ้งสมมตวิ่ำหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษจีะตรวจสอบวธิกีำรทำงภำษทีีม่คีวำมไม่แน่นอน และมคีวำมรู้

เกี่ยวกบัขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดอย่ำงครบถ้วนโดยไม่น ำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรอืไม่มำเป็นขอ้ในกำร
พจิำรณำ 

- หำกกจิกำรสรุปว่ำไม่มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีห่น่วยงำนจดัเก็บภำษีจะยอมรบัวธิกีำรทำงภำษีที่มี
ควำมไมแ่น่นอน กจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไมแ่น่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษเีงนิไดด้ว้ย 

- กิจกำรต้องประเมนิกำรใช้ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถำนกำรณ์ที่เคยอ้ำงองิ  
ในกำรใช ้ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มลูใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจ
หรอืประมำณกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
2.3.1 บริษทัย่อย 

 
บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มบรษิทัมอี ำนำจควบคุม กลุ่มบรษิทัมอี ำนำจควบคุมกจิกำรเมื่อกลุ่มบรษิทั
รบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บั
กำรลงทุนเพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มบรษิทัรวมงบกำรเงนิของบรษิทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่
กลุ่มบรษิทัมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มบรษิทัสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้ 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 
รำยชือ่ของบรษิทัยอ่ยของกลุ่มบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 12 
 

2.3.2 กำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรถือครองกิจกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มบรษิทัยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มบรษิทัปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจ
ควบคุมเช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มบรษิทั ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำก
กำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย กบัรำคำตำมบญัชีของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรอื
เพิม่ขึน้ตำมสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไป จะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 
ถ้ำสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มบรษิทัยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอื
ยงัคงมกีำรควบคุมรว่ม ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะสว่นทีล่ดลงจะถูกโอน
ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรือกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้  
เงนิลงทุนทีเ่หลอือยูจ่ะถูกวดัมลูคำ่ใหมด่ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม สว่นต่ำงทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มลูคำ่
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลำยเป็นมลูคำ่เริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วน
กำรถอืครองทีเ่หลอือยูเ่ป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม, กำรรว่มคำ้ หรอื สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

2.3.3 รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 
 
รำยกำรยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มบรษิทัจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ในรำยกำรระหวำ่งกลุ่มบรษิทักบับรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีใน
บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มบรษิทัจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั 
ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

19 

2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

2.4.1 สกลุเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและสกลุเงินท่ีใช้ในกำรน ำเสนองบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนอ
งบกำรเงนิของบรษิทัและกลุ่มบรษิทั 
 

2.4.2 รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรที่เป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน  
ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร หรอืวนัทีต่รีำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมลูคำ่ใหม ่ 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรบัหรือจ่ำยช ำระที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศและที่เกิดจำก  
กำรแปลงค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ ไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบ
ของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้ม
กำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่น
ทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

2.4.3 กลุ่มบริษทั 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทในกลุ่มบริษัท (ที่ไม่ใช่บริษัทที่มีสกุลเงินของ
เศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรน ำเสนอ
งบกำรเงนิไดม้กีำรแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรน ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
• สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ละงวดแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีข่องแต่ละ

งบแสดงฐำนะกำรเงนินัน้ 
• รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงคำ่ดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
• ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ และเงนิเบกิเกนิบญัช ี
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นสว่นของหนี้สนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.6 ลกูหน้ีกำรค้ำ 

 
ลกูหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีล่กูคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ในกรณี  
ทีม่สีว่นประกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นียัส ำคญัจะรบัรูด้ว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน 
 
กลุ่มบรษิทัใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 ในกำรวดัมลูค่ำ
ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น ซึ่งก ำหนดให้พจิำรณำผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นตลอดอำยุหนี้และรบัรู้ 
ผลขำดทุนตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรลูกหนี้กำรคำ้ ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ลูกหนี้ กำรคำ้ 
จะถูกจดักลุ่มตำมวนัที่ครบก ำหนดช ำระ อตัรำควำมเสยีหำยทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้นจะขึ้นอยู่กบัประวตักิำรช ำระเงนิและ
ขอ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตีซึง่มกีำรปรบัเพื่อสะทอ้นขอ้มลูปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ี
ผลต่อควำมสำมำรถของลูกคำ้ในกำรช ำระหนี้ และปรบัอตัรำกำรสูญเสยีในอดตีตำมกำรเปลี่ยนแปลงทีค่ำดกำรณ์ไวใ้น
ปัจจยัเหล่ำนี้ ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่บนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนภำยใตค้ำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 

2.7 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิี 
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ตน้ทุนของกำรซือ้ประกอบดว้ยรำคำซือ้ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิคำ้นัน้ เชน่
คำ่อำกรขำเขำ้และค่ำขนส่ง หกัดว้ยสว่นลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เงนิทีไ่ดร้บัคนื และรำยกำรอื่น ๆ ทีค่ลำ้ยคลงึกนั ตน้ทุน
ของสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและงำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ยค่ำวตัถุดบิ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใชจ้่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุย้ในกำรผลติ
ซึ่งปันส่วนตำมเกณฑก์ำรด ำเนินงำนตำมปกต ิแต่ไม่รวมตน้ทุนกำรกูย้มื มูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัประมำณจำกรำคำปกติ 
ที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพื่อให้สินค้ำนัน้ส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  
กลุ่มบรษิทับนัทกึบญัชคีำ่เผือ่กำรลดมลูคำ่ของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสือ่มคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.8 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
กำรจดัประเภทรำยกำรขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกจิ (Business Model) ของกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มบรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมลกัษณะกำรวดัมลูคำ่ดงันี้ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มบรษิทัตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้เฉพำะเมื่อกลุ่มบรษิทัเปลีย่นแปลงโมเดลธุรกจิ  
ในกำรบรหิำรสนิทรพัยเ์หล่ำนัน้ 
 
ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำไดส้องประเภท ไดแ้ก่ กำรวดั
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)  
ซึง่ไมส่ำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหมเ่ขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั  
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึง่ประกอบดว้ยอนุพนัธแ์ฝงจะพจิำรณำกำรจดัประเภทในภำพรวมของสญัญำแบบผสมทัง้สญัญำ
ตำมโมเดลธุรกจิและกระแสเงนิสดทีเ่กดิจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้ว่ำเป็นกำรจ่ำยเพยีงเงนิต้นและดอกเบี้ยหรอืไม่ 
(Solely Payments of Principal and Interest) 
 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรก กลุ่มบรษิทัตอ้งวดัมลูคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิทีไ่มไ่ดว้ดัมลูค่ำ
ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุนดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม บวกหรอืหกัดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรง
กับกำรได้มำหรือกำรออกสินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหนี้สินทำงกำรเงินนัน้  ต้นทุนกำรท ำรำยกำรของสินทรัพย์ 
ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุนนัน้รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.8 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลทำงธุรกจิของกลุ่มบรษิทัในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ  
และลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ  กำรวดัมูลค่ำตรำสำรหนี้สำมำรถท ำได้ 3 วิธี  
โดยขึน้อยูก่บักำรจดัประเภทตรำสำรหนี้ของกลุ่มบรษิทั 
 
• รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย - สินทรพัย์ทำงกำรเงินต้องวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยเมื่อกลุ่มบริษัทถือครอง

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้ตำมโมเดลธุรกจิทีม่วีตัถุประสงคก์ำรถอืครองสินทรพัยท์ำงกำรเงนิเพื่อรบักระแสเงนิสด
ตำมสญัญำ และขอ้ก ำหนดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึง่ท ำใหเ้กดิกระแสเงนิสดซึง่เป็นกำรจ่ำยเพยีงเงนิตน้
และดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีก่ ำหนดไว ้รำยไดด้อกเบีย้จำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำวตอ้ง
ค ำนวณโดยใชว้ธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอื
ขำดทุนและแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่น พร้อมกบัก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน รำยกำรขำดทุน  
จำกกำรดอ้ยคำ่แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในก ำไรหรอืขำดทุน 

• มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตอ้งวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นเมื่อกลุ่มบรษิทัถือครองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิตำมโมเดลธุรกจิที่มวีตัถุประสงค์เพื่อรบั
กระแสเงนิสดตำมสญัญำและเพื่อขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และขอ้ก ำหนดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
ซึง่ท ำใหเ้กดิกระแสเงนิสด ซึง่เป็นกำรจ่ำยเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้จำกยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีก่ ำหนดไว ้
กำรเปลีย่นแปลงของมลูคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิรบัรูผ้ำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้ รำยกำรขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำ รำยได้ดอกเบี้ย และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรบัรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน  
เมื่อมกีำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ก ำไรหรอืขำดทุนสะสมทีเ่คยรบัรูร้ำยกำรในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น
จะต้องจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่น รำยไดด้อกเบี้ยจำก
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชว้ธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดง
แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในก ำไรหรอืขำดทุน 

• มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ไม่เขำ้เงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ตอ้งวดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทนุ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกตรำสำรหนี้
ทีว่ดัมลูค่ำ FVPL จะรบัรูเ้ป็นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรสุทธใินก ำไร/(ขำดทุน)อื่นในรอบระยะเวลำทีเ่กดิ
รำยกำร 

 
กลุ่มบรษิทัวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรทุนทัง้หมดด้วยมูลค่ำยุตธิรรม เมื่อผู้บรหิำรของกลุ่มบรษิทัได้เลอืกที่จะ
แสดงรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกมูลค่ำยุตธิรรมของตรำสำรทุนในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นแลว้ กลุ่มบรษิทัจะไม่จดั
ประเภทรำยกำรใหม่ของก ำไรและขำดทุนจำกมูลค่ำยุตธิรรมไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนภำยหลงัจำกกำรตดัรำยกำรเงนิลงทุน
ดงักล่ำว เงนิปันผลทีไ่ดร้บัจำกเงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นก ำไรหรอืขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ้ื่นเมื่อกลุ่มบรษิทัมสีทิธ ิ
ทีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วย FVPL จะรบัรู้เป็นก ำไร/(ขำดทุน)อื่นใน 
งบก ำไรขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.8 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
กำรด้อยค่ำ 
 
กลุ่มบรษิทัประเมนิขอ้มูลคำดกำรณ์อนำคตประกอบกำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและ FVOCI วธิกีำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยู่กบัควำมเป็น
สำระส ำคญัของควำมเสีย่งดำ้นเครดติ กลุ่มบรษิทัใชว้ธิที ัว่ไป (General approach) ในกำรพจิำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยคำ่ 
 
กำรรบัรู้รำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
กลุ่มบรษิัทต้องรบัรู้สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะเมื่อกลุ่มบรษิทัเป็น
คู่สญัญำตำมข้อก ำหนดของสญัญำของเครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้ กำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิตำมวธิปีกติ 
ต้องรบัรู้รำยกำรในวนัซื้อขำย ซึ่งเป็นวนัที่กลุ่มบรษิัทตกลงที่จะซื้อหรือขำยสนิทรพัย์ สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิจะถูก 
ตดัรำยกำรเฉพำะเมื่อสทิธติำมสญัญำทีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหมดอำยุ หรอืเมื่อกลุ่มบรษิทั
โอนสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ และเป็นกำรโอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิ 
 
กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินและส่วนของเจ้ำของ 
 
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มบรษิทัเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุนโดยพจิำรณำภำระผกูพนั
ตำมสญัญำ 
- หำกกลุ่มบรษิัทมภีำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดได้นัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะ 
จดัประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มบรษิทัเอง
ดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่และเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

- หำกกลุ่มบรษิทัไมม่ภีำระผกูพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผกูพนัตำมสญัญำไปอย่ำงไมม่กี ำหนดได ้
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
ในกำรรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม กลุ่มบริษัท 
จดัประเภทรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิทัง้หมดทีว่ดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หนี้สนิทำงกำรเงนิ
บำงรำยกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.9 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 

 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนในกำรกูย้มื  
หลงัจำกกำรรบัรูเ้มือ่เริม่แรก อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัคำ่เสือ่มรำคำสะสม และค่ำเผือ่
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ ทีด่นิไมม่กีำรหกัคำ่เสือ่มรำคำ 
 

2.10 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
 
ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนเดมิหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ต้นทุน
เริม่แรกรวมคำ่ใชจ้่ำยทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยห์รอืรบัรูแ้ยกเป็นอกีสนิทรพัยห์นึ่งตำมควำมเหมำะสม 
เมื่อตน้ทุนนัน้เกดิขึน้และคำดว่ำจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตแก่กลุ่มบรษิทัและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมลูค่ำ
ได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ มูลค่ำตำมบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรกัษำอื่น ๆ กลุ่มบรษิทัจะรบัรูร้ำยจ่ำยดงักล่ำวเป็นคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
ทีด่นิไมม่กีำรคดิคำ่เสือ่มรำคำ คำ่เสือ่มรำคำของสนิทรพัยอ์ื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพือ่ลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 3 - 20 ปี 
อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 20 - 25 ปี 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 5 - 15 ปี 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 - 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 - 10 ปี 
 
ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบรษิัทได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สนิทรพัยใ์หเ้หมำะสม 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบจำกสิง่ตอบแทนสุทธิ 
ทีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูใ้นรำยกำรรำยไดอ้ื่นหรอืค่ำใชจ้่ำยอื่นใน 
งบก ำไรขำดทุน 
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2.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
2.11.1 เครื่องหมำยกำรค้ำ  

 
เครื่องหมำยกำรคำ้ทีไ่ดม้ำซึ่งมอีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีท่รำบไดแ้น่นอนแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ โดยจะตดัจ ำหน่ำยดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยใน
ระยะเวลำ 10 ปี 
 

2.11.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีซ่ื้อมำบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนโดยตรงในกำรไดม้ำและ
กำรด ำเนินกำรใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้สำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค์ โดยจะตดัจ ำหน่ำยตำมวธิี
เสน้ตรงตลอดอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 3 - 10 ปี ตน้ทุนโดยตรงรวมถงึตน้ทุนพนักงำน 
ทีท่ ำงำนในทมีพฒันำโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งตำมสดัส่วนทีเ่หมำะสม  
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำประสทิธิภำพของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ให้สูงขึ้นกว่ำเมื่อได้มำครัง้แรกจะบนัทึก  
รวมเป็นต้นทุนเมื่อได้มำซึ่งโปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้ ค่ำใช้จ่ำยส ำหรบักำรดูแลและบ ำรุงรกัษำโปรแกรม
คอมพวิเตอรจ์ะบนัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้ 
 

2.12 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มบรษิทัไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทรำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
เป็นประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่น
กลุ่มบรษิทัจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำทีค่ำดว่ำ  
จะไดร้บัคนื หมำยถงึ จ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูคำ่จำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อวำ่สำเหตุทีท่ ำใหเ้กดิกำรดอ้ยค่ำในอดตีไดห้มดไปกลุ่มบรษิทัจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกดอ้ยค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่นๆทีไ่มใ่ชค่ำ่ควำมนิยม 
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2.13 สญัญำเช่ำ 
 

สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ 
 

ณ วนัเริม่ต้นของสญัญำ กลุ่มบรษิทัประเมนิว่ำสญัญำเป็นสญัญำเช่ำหรอืประกอบด้วยสญัญำเช่ำหรอืไม่ โดยสญัญำ  
จะเป็นสญัญำเช่ำหรอืประกอบด้วยสญัญำเช่ำ ถ้ำสญัญำเช่ำนัน้เป็นกำรให้สทิธใินกำรควบคุมกำรใชส้นิทรพัย์ทีร่ะบุ
ส ำหรบัชว่งเวลำหนึ่งเพือ่กำรแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 
 

กลุ่มบรษิทัรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีล สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชว้ดัมลูคำ่
โดยใชร้ำคำทุน ซึ่งประกอบดว้ยจ ำนวนเงนิของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเริม่แรก ปรบัปรุงดว้ยกำรจ่ำย
ช ำระใด ๆ ตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีส่ญัญำเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญำเริม่มผีล ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ 
และประมำณกำรต้นทุนทีจ่ะเกดิขึ้นส ำหรบัผูเ้ช่ำในกำรรื้อและกำรขนยำ้ยสนิทรพัย์อ้ำงองิ กำรบูรณะสถำนที่ตัง้ของ
สนิทรพัยอ์ำ้งองิ หรอืกำรบรูณะสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหอ้ยูใ่นสภำพตำมทีก่ ำหนดไว ้หกัดว้ยสิง่จงูใจตำมสญัญำเชำ่ทีไ่ดร้บัใด ๆ 
 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำวดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำทีย่งัไมไ่ดจ้่ำยช ำระ ณ วนัทีส่ญัญำเชำ่
เริม่มผีล ซึ่งคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยตำมนัยของสญัญำเช่ำหำกอตัรำนัน้สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเมื่อ แต่หำกอตัรำนัน้  
ไมส่ำมำรถก ำหนดไดทุ้กเมือ่ ผูเ้ชำ่ตอ้งใชอ้ตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่ 
 

กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ทีร่วมอยูใ่นกำรวดัมลูคำ่ของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ประกอบดว้ย 
• กำรจ่ำยช ำระคงที ่รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ 
• กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรทีข่ ึน้อยูก่บัดชันีหรอือตัรำ ซึง่กำรวดัมลูค่ำเริม่แรกใชด้ชันีหรอือตัรำ ณ วนัทีส่ญัญำเชำ่

เริม่มผีล 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำใชส้ทิธเิลอืกซื้อ หำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธเิลอืกซื้อนัน้ โดยรำคำดงักล่ำว

เป็นคำ่เชำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระในระยะกำรต่อสญัญำตำมสทิธเิลอืกซือ้ และ 
• กำรจ่ำยช ำระค่ำปรบัเพื่อกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ หำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกลุ่ มบรษิทัจะยกเลกิ

สญัญำเชำ่ 
 

ในกำรใชว้ธิรีำคำทุน ผูเ้ช่ำตอ้งวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชด้ว้ยรำคำทุนหกัคำ่เสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำสะสม และปรบัปรุงดว้ยกำรวดัมลูค่ำของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ กลุ่มบรษิทัจะคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธิ
กำรใชโ้ดยใชว้ธิเีสน้ตรงนบัจำกวนัทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีลจนถงึวนัสิน้สดุอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชห้รอื
วนัสิ้นสุดอำยุสญัญำเช่ำแล้วแต่วนัใดจะเกดิขึน้ก่อน อย่ำงไรกต็ำม หำกสญัญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสนิทรัพย์
อำ้งองิใหแ้ก่กลุ่มบรษิัทเมื่อสิน้สุดอำยุสญัญำเช่ำ หรอืหำกรำคำทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชส้ะทอ้นว่ำกลุ่มบรษิทัจะใช้
สทิธเิลอืกซือ้ กลุ่มบรษิทัตอ้งคดิคำ่เสือ่มรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ำกวนัทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีลจนถงึวนัสิน้สดุอำยุกำรใช้
ประโยชน์ของสนิทรพัยอ์้ำงองิ อำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชพ้จิำรณำโดยใชห้ลกักำรเดยีวกนักบักำร
พจิำรณำอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์  
 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำต้องมกีำรวดัมูลค่ำใหม่เมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนเงนิที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระในอนำคต  
ซึง่อำจเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงดงัต่อไปนี้ 
• กำรเปลีย่นแปลงดชันีหรอือตัรำทีใ่ชใ้นกำรก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนัน้ 
• กำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• กลุ่มบรษิทัเปลีย่นแปลงกำรประเมนิกำรใชส้ทิธเิลอืกซือ้ สทิธกิำรต่อสญัญำ และสทิธเิลอืกในกำรยกเลกิสญัญำเชำ่ 
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2.13 สญัญำเช่ำ (ต่อ) 

 
สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ (ต่อ) 
 
เมื่อหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีถู่กวดัมูลค่ำใหม่เพื่อสะทอ้นกำรเปลีย่นแปลงของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ กลุ่มบรษิทั
ตอ้งรบัรูจ้ ำนวนเงนิของกำรวดัมลูคำ่ของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ใหม่ โดยกำรปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้อย่ำงไรกต็ำม 
ถำ้มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชม้ีมลูค่ำลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมกีำรลดลงเพิม่เตมิจำกกำรวดัมลูค่ำของ
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ กลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรูจ้ ำนวนคงเหลอืของกำรวดัมลูคำ่ใหมใ่นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
สญัญำเชำ่ระยะสัน้ และสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคำ่ต ่ำ 
 
กลุ่มบรษิทัอำจเลอืกทีจ่ะไมร่บัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส ำหรบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ ซึง่เป็นสญัญำเชำ่
ทีม่อีำยุสญัญำเชำ่ 12 เดอืนหรอืน้อยกวำ่ หรอืสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ กลุ่มบรษิทัรบัรูก้ำรจ่ำยช ำระตำม
สญัญำเชำ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ดงักล่ำวเป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเชำ่ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
 
กลุ่มบรษิทัพจิำรณำเมื่อเริม่แรกว่ำแต่ละสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำกำรเงนิหรอืสญัญำเช่ำด ำเนินงำน ในกำรจ ำแนก
ประเภทสญัญำเช่ำแต่ละครัง้ กลุ่มบรษิทัต้องประเมนิว่ำสญัญำนัน้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของ
สนิทรพัยอ์ำ้งองิทีผู่เ้ป็นเจำ้ของพงึไดร้บัว่ำสญัญำเช่ำมกีำรโอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนทัง้หมดหรอืไม่ หำกเป็นไป
ตำมนัน้ สญัญำเช่ำดงักล่ำวจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำเงนิทุน หรอืหำกไม่เป็นไปตำมนัน้ สญัญำเช่ำดงักล่ำวจะจดัประเภท
เป็นสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน 
 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิ  
ที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ เบื้องต้นกับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็ นรำยได ้
ทำงกำรเงนิคำ้งรบั รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำระยะยำวรบัรูต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสทุธซิึง่สะทอ้นอตัรำ
ผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและ  
จะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 
สนิทรพัย์ทีใ่ห้เช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิในส่วนทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ และ 
ตดัค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยด์ว้ยเกณฑเ์ดยีวกนักบัรำยกำรทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ของ
กลุ่มบรษิทัซึ่งมลีกัษณะคล้ำยคลงึกนั รำยไดค้่ำเช่ำ (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรง
ตลอดชว่งเวลำกำรใหเ้ชำ่ 
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2.14 เงินกู้ยืม 
 

เงนิกู้ยมืรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ำยุตธิรรมหกัด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึ้น เงนิกู้ยมืและหุ้นกู้วดัมูลค่ำในเวลำ
ต่อมำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
 

ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้เงนิกู้มำจะรบัรู้เป็นต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงนิกู้ในกรณีที่มคีวำมเป็นไปได้ที่ จะใช้
วงเงนิกูบ้ำงส่วนหรอืทัง้หมด ในกรณีนี้ค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ หำกไม่มหีลกัฐำนทีม่คีวำม
เป็นไปไดท้ีจ่ะใชว้งเงนิบำงส่วนหรอืทัง้หมด โดยค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวจะมกีำรรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยล่วงหน้ำส ำหรบักำรใหบ้รกิำร
สภำพคล่องและตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

เงนิกู้ยืมจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มสีทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีก  
เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

กลุ่มบรษิทัจะตดัรำยกำรเงนิกูย้มืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัตำมสญัญำนัน้ไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ 
หรอืไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิน้สุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ิน้สุดลงหรอืทีไ่ดโ้อนให้กบั
กจิกำรอื่นและสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซึง่รวมถงึสนิทรพัยท์ี่ไมใ่ชเ่งนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน
เป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 

2.15 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 

ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงนิกูย้มืทีกู่ม้ำทัว่ไปและทีกู่ม้ำโดยเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรอืกำรผลติ
สนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไข ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์นัน้ โดยสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไข คือ 
สนิทรพัยท์ีจ่ ำเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรเตรยีมสนิทรพัยน์ัน้ใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้ม
ทีจ่ะขำย กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้มืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัยต์อ้งสิน้สุดลงเมือ่กำรด ำเนินกำรสว่นใหญ่ทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีม
สนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงือ่นไขใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพร้อมทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง 
 

ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ บนัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

2.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ย ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้ 
จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรำยกำร  
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของเจำ้ของ 
 

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 
 

ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู ่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะมี
ผลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษเีป็นงวดๆ 
ในกรณีทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษไีปปฏบิตัขิึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มบรษิทัจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษทีีเ่หมำะสม
จำกจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
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2.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชี 
ทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มบรษิทัจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัยห์รอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใชก่ำรรวมธุรกจิ และไมม่ผีลกระทบ

ต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ที่กลุ่มบรษิทัสำมำรถควบคุม

จงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่
วำ่จะไมเ่กดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
สิ้นรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง  
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่กลุ่มบรษิทัจะมกี ำไรทำงภำษเีพยีงพอทีจ่ะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 

สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมสีทิธ ิ
ตำมกฎหมำยทีจ่ะน ำสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภำษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี
หน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
 

2.17 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 
 

ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ี
เช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน และโบนัส ของพนักงำนปัจจุบนัทีร่บัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิน้สดุ
รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
 

โครงกำรสมทบเงิน 
 

โครงกำรสมทบเงนิ ไดแ้ก่ โครงกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี กลุ่มบรษิทัจะจ่ำยเงนิสมทบใหก้องทุนในจ ำนวนเงนิทีค่งที ่
กลุ่มบริษัทไม่มีภำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยช ำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ำยเงินสมทบแล้ว เงิน สมทบจะถูกรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ 
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2.17 ผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำย ุ
 

โครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นกังำนจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปีดว้ยวธิคีิดลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้
ซึง่มลูค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทน
ในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของ
พนัธบตัรทีใ่กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
รวมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 

ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 
 

กลุ่มบรษิทัไดจ้ดัใหม้โีครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นส ำหรบัพนักงำนทีท่ ำงำนครบระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมนโยบำย
ของกลุ่มบรษิทั 
 

หนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนจะถูกบนัทกึ เช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ยกเวน้กำรรบัรูก้ ำไรและขำดทุน
จำกกำรวดัมลูคำ่ใหมท่ีบ่นัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้ำง 
 

กลุ่มบรษิทัจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้งก่อนถงึก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มบรษิทัไม่สำมำรถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 
และ 2) กจิกำรรบัรูต้้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งที่เกี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ที่มกี ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน
ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำนตอ้งคดิลดเป็นมลูคำ่ปัจจุบนั 
 

2.18 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 

กลุ่มบรษิัทมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์  
ในอดตีซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้กลุ่มบรษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยำกรออกไป 
และประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 

กลุ่มบรษิทัจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
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2.19 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุน้สำมญัทีบ่รษิทัสำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลไดอ้ยำ่งอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ ตน้ทุนส่วนเพิม่
ที่เกี่ยวกบักำรออกหุ้นใหม่ซึ่งสุทธจิำกภำษีจะแสดงไว้ในส่วนของเจ้ำของโดยน ำไปหกัจำกสิง่ตอบแทนที่ได้รบัจำก  
กำรออกหุน้ดงักล่ำว 
 

2.20 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ำยไดเ้มือ่ลกูคำ้ไดร้บักำรควบคุมสนิคำ้หรอืบรกิำรดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนสทุธทิีก่ลุ่มบรษิทัคำด
ว่ำจะมสีทิธไิดร้บัเป็นกำรแลกเปลีย่น ตำมเงื่อนไขในสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ำยได้จำกกำรขำยสนิคำ้เมื่อ
ส่งสนิคำ้และโอนกำรควบคุมสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ ในวนัทีท่ ำสญัญำกบัลูกคำ้กลุ่มบรษิทัประเมนิสนิคำ้ทีร่ะบุในสญัญำเพื่อ
ระบุภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำ แต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัใินสญัญำคอืกำรสง่มอบสนิคำ้และบรกิำรทีม่คีวำมแตกต่ำงกนั 
รำคำของรำยกำรตอ้งปันสว่นใหแ้ต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัใินสญัญำโดยใชเ้กณฑข์องรำคำขำยแบบเอกเทศของสนิคำ้หรอื
บรกิำรทีแ่ตกต่ำงกนัตำมสญัญำทีท่ ำไวก้บัลกูคำ้เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่กำรรบัรูร้ำยไดถู้กตอ้งและรบัรูใ้นเวลำทีเ่หมำะสม 
 
รำยไดด้อกเบีย้รบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้งและอตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
 
รำยไดเ้กีย่วกบัคำ่สทิธทิีก่ ำหนดจำกยอดขำยรบัรูเ้มือ่กำรขำยทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้กดิขึน้ 
 
รำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มือ่สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้เกดิขึน้ 
 

2.21 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงินปันผลที่จ่ำยไปยงัผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรบัรู้เป็นหนี้สินในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบ
ระยะเวลำบญัชซีึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล เงนิปันผลระหว่ำงกำลจะรบัรูเ้มื่อไดร้บัอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำร 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

กจิกรรมของกลุ่มบรษิทัมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิ ซึง่ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น
และควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชือ่ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเสีย่ง
ของกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบที่ท ำให้เสียหำยต่อผลกำร
ด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้กลุ่มบรษิทัจงึใชเ้ครื่องมอือนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ
เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งบำงประกำรทีจ่ะเกดิขึน้ 
 

กำรจดักำรควำมเสีย่งด ำเนินงำนโดยส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มบรษิทั โดยนโยบำยของกลุ่มบรษิทัไดร้วมนโยบำย
ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ย 
ควำมเสีย่งจำกกำรใหส้นิเชือ่ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง โดยหลกักำรในกำรป้องกนัควำมเสีย่งเป็นไปตำมนโยบำย
ทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมกำรกลุ่มบรษิทัและยงัใชเ้ป็นเครื่องมอืหลกัในกำรสื่อสำรและควบคุมโดยส่วนงำนบรหิำรเงนิของ
กลุ่มบรษิทั 
 

(1) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 

เนื่องจำกกลุ่มบริษัทด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศจึงมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
อนัเกีย่วเนื่องจำกกำรซื้อขำยสนิคำ้เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบรษิทัมแีนวทำงบรหิำรควำมเสีย่งโดยพจิำรณำ
กำรท ำสญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำตำมควำมเหมำะสม กลุ่มบรษิทัใชส้ญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีท่ ำกบัสถำบนักำรเงนิเพื่อป้องกำรควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วเนื่องกบัสกุลเงนิ 
ทีใ่ชว้ดัมลูคำ่ 
 

กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศคงเหลอื ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปลี่ยนถวัเฉล่ีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
สกลุเงิน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท บำท บำท 
       

เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 30,520 70,538 24,393 36,870 30.15 32.45 
 

กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมสีญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลอืดงันี้ 
 

 จ ำนวน จ ำนวน อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของ  

สกลุเงิน 
ท่ีซ้ือ 
(ล้ำน) 

ท่ีขำย 
(ล้ำน) จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย 

วนัครบก ำหนด 
ตำมสญัญำ 

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 2.40 0.59 30.08 - 30.24 บำท 

ต่อเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 
30.21 บำท 

ต่อเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ  
พฤษภำคม พ.ศ.2563 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 1.74 0.15 32.60 - 33.12 บำท 

ต่อเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 
32.99 บำท 

ต่อเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ  
มนีำคม พ.ศ. 2562 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
(2) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
รำยไดแ้ละกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบักำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ยในตลำด 
กลุ่มบรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ทีส่ ำคญัอนัเกีย่วเนื่องกบัเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ และเงนิกูย้มืระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิสว่นใหญ่ของกลุ่มบรษิทัมอีตัรำดอกเบีย้ลอยตวัหรอือตัรำดอกเบีย้
คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั  
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบี้ย และส ำหรบัสนิทรพัย์และหนี้สนิ
ทำงกำรเงนิที่มอีตัรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวนัที่ครบก ำหนด หรอืวนัที่มกีำรก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยใหม่ 
(หำกวนัทีม่กีำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั ไม่มีอตัรำ  ดอกเบีย้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

ภำยใน 1 ปี 
พนับำท 

1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
พนับำท 

ภำยใน 1 ปี 
พนับำท 

1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
พนับำท 

ดอกเบีย้ 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ 
   เงนิสด - - - 90,345 - - 1,905 92,250 0.10 - 0.50 
          
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำก 
   สถำบนักำรเงนิ 489,020 - - - - - - 489,020 1.35 - 1.40 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 2,286 5,528 - - - - - 7,814 2.95 - 4.50 

 491,306 5,528 - - - - - 496,834  
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561          
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ 
   เงนิสด - - - 49,366 - - 944 50,310 0.10 - 0.38 
          
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำก 
   สถำบนักำรเงนิ 465,479 - - - - - - 465,479 1.58 - 1.84 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 725 40 - - - - - 765 1.99 - 2.95 

 466,204 40 - - - - - 466,244  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
(2) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
สนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบี้ย และส ำหรบัสนิทรพัย์และหนี้สนิ
ทำงกำรเงนิที่มอีตัรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวนัที่ครบก ำหนด หรอืวนัที่มกีำรก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยใหม่ 
(หำกวนัทีม่กีำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ไดด้งันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั ไม่มีอตัรำ  ดอกเบีย้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

ภำยใน 1 ปี 
พนับำท 

1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
พนับำท 

ภำยใน 1 ปี 
พนับำท 

1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
พนับำท 

ดอกเบีย้ 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ 
   เงนิสด - - - 11,737 - - 1,902 13,639 0.10 - 0.38 
          
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำก 
   สถำบนักำรเงนิ 489,020 - - - - - - 489,020 1.35 – 1.40 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 2,286 5,528 - - - - - 7,814 2.95 - 4.50 

 491,306 5,528 - - - - - 496,834  
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561          
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ 
   เงนิสด - - - 11,328 - - 944 12,272 0.10 - 0.38 
          
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำก 
   สถำบนักำรเงนิ 465,479 - - - - - - 465,479 1.58 - 1.84 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 725 40 - - - - - 765 1.99 - 2.95 

 466,204 40 - - - - - 466,244  

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
(3) ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

 
กลุ่มบรษิทัไมม่กีำรกระจุกตวัอย่ำงมนียัส ำคญัของควำมเสีย่งทำงดำ้นสนิเชือ่ กลุ่มบรษิทัมนีโยบำยทีเ่หมำะสมเพื่อ
ท ำใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่ำไดข้ำยสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสม กลุ่มบรษิทับรหิำรควำมเสีย่งนี้
โดยก ำหนดใหม้นีโยบำยและวธิกีำรในกำรควบคุมสนิเชื่อทีเ่หมำะสม กลุ่มบรษิทัจงึไม่คำดว่ำจะไดร้บัควำมเสยีหำย 
ที่เป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สนิเชื่อ จ ำนวนเงนิสูงสุดที่กลุ่มบรษิัทอำจต้องสูญเสยีจำกกำรให้สนิเชื่อคอืมูลค่ำ 
ตำมบญัชขีองลกูหนี้และเงนิใหกู้ย้มืทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

(4) ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
จ ำนวนเงนิสดทีม่อีย่ำงเพยีงพอและควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงนิทุนผ่ำนวงเงนิในกำรกูย้มืทีไ่ดม้กีำรตกลงไวแ้ล้ว
อย่ำงเพยีงพอยอ่มแสดงถงึกำรจดักำรควำมเสีย่งของสภำพคล่องอยำ่งรอบคอบ ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มบรษิทัได้
ตัง้เป้ำหมำยว่ำจะใชค้วำมยดืหยุน่ในกำรระดมเงนิทุนโดยกำรรกัษำวงเงนิสนิเชือ่ทีต่กลงไวอ้ยำ่งเพยีงพอเนื่องจำก
ลกัษณะของธุรกจิทีเ่ป็นฐำนของกลุ่มบรษิทัสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้
 
กำรวเิครำะหอ์ำยุครบก ำหนดตำมสญัญำของหนี้สนิทำงกำรเงนิ ยกเวน้สญัญำอนุพนัธ ์ไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 3.1 
(2) สญัญำอนุพนัธข์องกลุ่มบรษิทัทัง้หมด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จะครบก ำหนดช ำระเงนิในหนึ่งปี 
 
 

  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.2 กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีม่ลูค่ำยุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรพัย ์     
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 76 121 76 121 

     
หน้ีสิน     
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (349) (615) (349) (615) 

 
มลูค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิอำ้งองิจำกเทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ โดยเทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่นี้ใชป้ระโยชน์
สูงสุดจำกข้อมูลในตลำดที่สงัเกตได้ที่มอียู่ โดยกำรพจิำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำก ำหนดโดยอ้ำงอิงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
และคดิลดมลูคำ่ทีไ่ดก้ลบัมำเป็นมลูคำ่ปัจจุบนัซึง่เป็นมลูคำ่ยุตธิรรมอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อขำย ณ วนัทีใ่นงบกำรเงนิ ทีอ่ำ้งองิ

 จำกในตลำดทีม่สีภำพคล่อง 
ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งใช้ข้อมูล  

 ทีส่ำมำรถสงัเกตไดอ้ย่ำงมนีัยส ำคญัและอ้ำงองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำที่
 เป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำก 
 ขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 

 
ไมม่รีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งปี 

  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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4 ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญัชีใหม่มำใช้เป็นครัง้แรก 
 
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชทีีเ่ปิดเผยนี้เป็นกำรอธบิำยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรทีก่ลุ่มบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัที ่32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 
เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรก และนโยบำยกำรบญัชใีหม่ที่น ำมำถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562  
ไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุฯ ไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 2.8, 2.13 และ 2.20 
 
กลุ่มบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนฉบบัดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำร
ปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และ 
ไม่ปรบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำร
บญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 อย่ำงไรกต็ำม กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ฉบบัที ่15 มำถอืปฏบิตัมิไิดม้ผีลกระทบต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 อยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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4 ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญัชีใหม่มำใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญัชีใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562  
เป็นดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม   

 

 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน

ฉบบัท่ี 9 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 16  

 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรพัย ์     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 529,315 2,290 (505) 531,100 
สนิทรพัยต์รำสำรอนุพนัธ ์ - 121 - 121 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 853 (69) - 784 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 955,566 - (1,569) 953,997 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ - - 17,716 17,716 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
หน้ีสินหมุนเวียน     
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึ     
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สทุธ ิ 725 - 3,184 3,909 
หนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ ์ - 615 - 615 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 4,657 (859) - 3,798 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ 40 - 12,458 12,498 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 314,514 2,586 - 317,100 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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4 ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญัชีใหม่มำใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญัชใีหม่มำใชเ้ป็นครัง้แรกทีม่ตี่องบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
เป็นดงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน

ฉบบัท่ี 9 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 16  

 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรพัย ์     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 529,315 2,290 (505) 531,100 
สนิทรพัยต์รำสำรอนุพนัธ ์ - 121 - 121 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 853 (69) - 784 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 955,363 - (1,569) 953,794 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 17,716 17,716 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
หน้ีสินหมุนเวียน     
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึ     
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สทุธ ิ 725 - 3,184 3,909 
หนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ ์ - 615 - 615 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 4,644 (859) - 3,785 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ 40 - 12,458 12,498 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 319,650 2,586 - 322,236 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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4 ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญัชีใหม่มำใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 
4.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
ผลกระทบทีม่ตี่อก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 314,514 319,650 
   

คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ 2,290 2,290 
ตรำสำรอนุพนัธท์ีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม 296 296 
   

กำรปรบัปรุงก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรรจำกกำรน ำมำตรฐำน 
   กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 มำถอืปฏบิตั ิ 
   ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 2,586 2,586 
   

ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562  
   เฉพำะผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 มำถอื 
   ปฏบิตักิ่อนกำรปรบัปรุงผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่16 317,100 322,236 

 
(ก) กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

 
กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมรีำยกำรลกูหนี้กำรคำ้ทีต่อ้งมกีำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
 
• ลกูหนี้กำรคำ้ 

 
กลุ่มบรษิทัและบรษิทัไดป้ฏบิตัติำมวธิอียำ่งงำ่ย (Simplified approach) ในกำรวดัมลูคำ่ของผลขำดทุนดำ้น
เครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้ 
 
ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ กลุ่มบรษิทัและบรษิทัจดักลุ่มลูกหนี้กำรคำ้ตำม
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและระยะเวลำเกนิก ำหนดช ำระ  และพจิำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุกำรณ์ด้ำนเครดิตขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified 
approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ อตัรำขำดทุนด้ำนเครดิตคำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำก
ลกัษณะกำรจ่ำยช ำระเงนิในอดตีและขอ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี 
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ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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4 ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญัชีใหม่มำใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 
4.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
(ก) กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (ต่อ) 

 
• ลกูหนี้กำรคำ้ (ต่อ) 

 
จำกวธิกีำรดงักล่ำว คำ่เผือ่ผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้มรีำยละเอยีด ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

ยงัไม่ถึง
ก ำหนด
ช ำระ 

เกินก ำหนด
ช ำระ  

1 - 30 วนั 

เกินก ำหนด
ช ำระ  

31 - 60 วนั 

เกินก ำหนด
ช ำระ  

61 - 90 วนั 

เกินก ำหนด
ช ำระ  

91 - 180 วนั 

เกินก ำหนด
ช ำระ  

181 - 365 
วนั 

เกินก ำหนด
ช ำระมำกกวำ่ 
365 วนัขึ้นไป รวม 

อตัรำขำดทุนดำ้นเครดติ         

   ทีค่ำดว่ำจะเกดิ (รอ้ยละ) 0.30 0.80 2.50 23.00 33.00 50.00 100.00  

ยอดลกูหนี้ (พนับำท) 327,472 105,786 48,209 18,560 24,029 8,167 87,006 619,229 
ค่ำเผือ่ผลขำดทนุ (พนับำท) 982 846 1,205 4,269 7,930 4,083 87,006 106,321 

 
กำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กบัค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้
กำรคำ้ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท 
  

คำ่เผือ่ผลขำดทุน ลกูหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 109,089 
กำรจดัประเภทใหมข่องคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้เป็นลกูหนี้อื่น (478) 
ผลกระทบจำกกำรปรบัปรุงยอดยกมำทีม่ตี่อก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (2,290) 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 106,321 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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4 ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญัชีใหม่มำใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 

4.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

(ข) อนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 
 

อนุพนัธ์ทำงกำรเงินรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ท ำสญัญำ และวัดมูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กำรกระทบยอดสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ ์ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
กบั ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

สินทรพัย ์
ตรำสำรอนุพนัธ์ 

หน้ีสิน 
ตรำสำรอนุพนัธ์ 

ตรำสำร
อนุพนัธส์ทุธิ  

พนับำท พนับำท พนับำท 
    

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 69 (859) (790) 
ผลกระทบจำกมลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธ ์    
   ทำงกำรเงนิมตี่อก ำไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร 52 244 296 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 121 (615) (494) 
 

(ค) กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูคำ่ 
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (วนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก) ผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัไดป้ระเมนิโมเดล
ธุรกจิทีใ่ชจ้ดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั และกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัย์และหนี้สนิ
ทำงกำรเงนิ ผลกระทบต่อกำรจดัประเภทรำยกำรมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - 50,310 - 12,272 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ - 521,660 - 521,660 
สนิทรพัยต์รำสำรอนุพนัธ ์ 121 - 121 - 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น - 174 - 174 
     

หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 465,479 - 465,479 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 421,503 - 421,344 
หนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ ์ 615 - 615 - 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยมมีลูคำ่ใกลเ้คยีงมลูคำ่ยุตธิรรม 
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4 ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญัชีใหม่มำใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 

4.2 สญัญำเช่ำ 
 
ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 (TFRS 16) มำใชเ้ป็นครัง้แรก กลุ่มบรษิทัและบรษิทัรบัรูห้นี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนภำยใต้มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 17  
เรื่อง สญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชโ้ดยมมีลูคำ่เท่ำกบัหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ปรบัปรุงดว้ยจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยช ำระ
ตำมสญัญำเช่ำทีจ่่ำยล่วงหน้ำหรอืคำ้งจ่ำยซึ่งเกีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิก่อนวนัทีน่ ำมำ
ปฏบิตัใิชค้รัง้แรก หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำดงักล่ำววดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่
ทีย่งัไมไ่ดจ้่ำยช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืสว่นเพิม่ของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั อตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืสว่นเพิม่
ดงักล่ำวของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัทีน่ ำมำค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่17 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัรบัรู้
มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำดงักล่ำวก่อนวนัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำถอื
ปฏบิตัเิป็นมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิ ณ วนัทีน่ ำมำปฏบิตัใิชค้รัง้แรก 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 มำถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

  

งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี  1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

  พนับำท 
   

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่นลดลง  (505) 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ลดลง  (1,569) 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชเ้พิม่ขึน้  17,716 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่เพิม่ขึน้  (15,642) 
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4 ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญัชีใหม่มำใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 
4.2 สญัญำเช่ำ (ต่อ) 

 
กำรกระทบยอดหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พนับำท 
  

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีเ่ปิดเผย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 1,951 
บวก  สทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเชำ่ 14,992 
หกั  กำรคดิลดโดยใชอ้ตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืสว่นเพิม่ ณ วนัทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีล (1,301) 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่เพิม่ขึน้จำกกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ 15,642 
บวก  หนี้สนิสญัญำเชำ่กำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 765 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 16,407 
  

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  
   สว่นทีห่มนุเวยีน 3,909 
   สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 12,498 

 16,407 

 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้บ่งตำมประเภทสนิทรพัยไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 6,969 15,740 6,969 15,740 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำน 1,173 692 1,173 692 
ยำนพำหนะ 628 1,284 628 1,284 

รวมสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 8,770 17,716 8,770 17,716 
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5 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอยำ่งต่อเนื่อง และอยูบ่นพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
กลุ่มบรษิทัมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใชข้อ้สมมตฐิำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี 
อำจไม่ตรงกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ประมำณทำงกำรบญัชทีีส่ ำคญัและขอ้สมมตฐิำนทีม่คีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญัทีอ่ำจเป็น
เหตุใหเ้กดิกำรปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิำนหลำยขอ้ ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชแ้ละผลกระทบ
จำกกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 20 
 

6 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบรษิทัในกำรบรหิำรทุนของกลุ่มบรษิทันัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ของกลุ่มบรษิทั เพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ำรงไวซ้ึง่โครงสรำ้งของทุน
ทีเ่หมำะสมเพือ่ลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รอืปรบัโครงสรำ้งของทุน กลุ่มบรษิทัอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ กำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพือ่ลดภำระหนี้สนิ 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

คณะผูบ้รหิำรกลุ่มบรษิทั คอื ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั ผูบ้รหิำรก ำหนดส่วนงำนด ำเนินงำนจำก
ขอ้มลูทีจ่ะถูกสอบทำนโดยคณะผูบ้รหิำรกลุ่มบรษิทั โดยมจีุดประสงคเ์พือ่จดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของสว่นงำน 
 

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบรหิำรงำน กลุ่มบรษิทัจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกจิตำมประเภทของผลติภณัฑ์และบรกิำร  
กลุ่มบรษิทัมสีว่นงำนทีร่ำยงำนทัง้สิน้ 3 สว่นงำน ดงันี้ 
 

• ผลติภณัฑอ์ำหำรกุง้ 
• ผลติภณัฑอ์ำหำรปลำ 
• ผลติภณัฑอ์ื่น ๆ 
 

กลุ่มบรษิทัไมม่กีำรรวมสว่นงำนด ำเนินงำนเป็นสว่นงำนทีร่ำยงำนขำ้งตน้ 
 

ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงค์ใน  
กำรตดัสนิใจเกีย่วกบักำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กลุ่มบรษิทัประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำน 
โดยพจิำรณำจำกก ำไรขัน้ตน้ ซึง่วดัมลูคำ่โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นกำรวดัก ำไรขัน้ตน้ในงบกำรเงนิ 
 

ขอ้มลูเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ของขอ้มลูจ ำแนกตำมสว่นงำนของกลุ่มบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
ผลิตภณัฑ ์
อำหำรกุ้ง 

ผลิตภณัฑ ์
อำหำรปลำ ผลิตภณัฑอ่ื์น  ๆ รวม 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,430,067 2,117,519 301,663 4,849,249 

ผลกำรด ำเนินงำน     
ก ำไรขัน้ต้นของส่วนงำน 492,843 443,483 (49,159) 887,167 
รำยไดอ้ืน่     57,596 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธ ิ    714 
ก ำไร(ขำดทุน)อืน่ๆ    268,970 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร    (298,957) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน    915,490 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (6,449) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้    909,041 
ภำษเีงนิได ้    (69,262) 

ก ำไรส ำหรบัปี    839,779 

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 2,430,067 2,117,519 301,663 4,849,249 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ของขอ้มลูจ ำแนกตำมสว่นงำนของกลุ่มบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
ผลิตภณัฑ ์
อำหำรกุ้ง 

ผลิตภณัฑ ์
อำหำรปลำ ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ รวม 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,543,922 1,762,084 104,377 4,410,383 

ผลกำรด ำเนินงำน     
ก ำไรขัน้ต้นของส่วนงำน 389,080 247,611 (23,376) 613,315 
รำยไดอ้ืน่    82,278 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธ ิ    5,830 
ก ำไร(ขำดทุน)อืน่ๆ    (5,792) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร    (251,313) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน    444,318 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (9,364) 
ขำดทุนจำกกำรขำยเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้    (116,879) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้    318,075 
ภำษเีงนิได ้    88,481 

ก ำไรส ำหรบัปี    406,556 
     

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 2,543,922 1,762,084 104,377 4,410,383 

 
ข้อมูลเก่ียวกบัเขตภมิูศำสตร ์
 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดขึน้ตำมสถำนทีต่ัง้ของลูกคำ้ทีแ่สดงในงบกำรเงนิรวม และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม  

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท 
   

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก   
   ประเทศไทย 4,668,170 4,120,456 
   ประเทศอื่น ๆ 181,079 289,927 

รวมรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 4,849,249 4,410,383 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่ซึ่งเป็นกจิกำรทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนัจ ำนวน 1 รำย 
เป็นจ ำนวนเงนิ 546 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 11 ของรำยได้รวม (พ.ศ. 2561: จ ำนวน 1 รำย เป็นจ ำนวนเงนิ 432 ล้ำนบำท  
คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วม) ซึง่เป็นรำยไดจ้ำกผลติภณัฑอ์ำหำรปลำ 
 

8 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (วนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก) ผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิทีใ่ชจ้ดักำร
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มบรษิทัถอือยู่ และไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิดงัต่อไปนี้ กำรเปิดเผย
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ.2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 4.1 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
มูลค่ำยติุธรรมผำ่น

ก ำไรขำดทุน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 
มูลค่ำยติุธรรมผำ่น

ก ำไรขำดทุน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - 92,250 - 13,639 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - 586,113 - 586,113 
สนิทรพัยต์รำสำรอนุพนัธ ์ 76 - 76 - 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - 414 - 414 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 489,020 - 489,020 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 451,205 - 450,932 
หนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ ์ 349 - 349 - 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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9 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิสดในมอื 608 683 604 683 

เงนิฝำกกระแสรำยวนัและออมทรพัย ์ 91,642 49,627 13,035 11,589 

รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 92,250 50,310 13,639 12,272 

 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัยม์อีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 0.10 ถงึรอ้ยละ 0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2561: รอ้ยละ 0.10 ถงึรอ้ยละ 0.38 ต่อปี) 
 

10 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลกูหนี้กำรคำ้ 678,867 619,229 678,867 619,229 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ลกูหนี้กำรคำ้ (101,429) (109,089) (101,429) (109,089) 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 577,438 510,140 577,438 510,140 
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 82 676 82 676 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 29) 

 
8,593 

 
8,554 

 
8,593 

 
8,554 

คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 12,057 8,801 11,939 8,801 
บตัรภำษ ี 119 300 119 300 
เงนิทดรองจ่ำย 1,140 844 1,140 844 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้อุปกรณ์ 11,775 - 11,775 - 
รวมลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 611,204 529,315 611,086 529,315 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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10 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ (ต่อ) 
 
ลกูหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลกูหนี้กำรคำ้ - บุคคลและกจิกำรอืน่     
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 309,901 284,902 309,901 284,902 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 206,507 166,052 206,507 166,052 
3 - 6 เดอืน 24,980 24,029 24,980 24,029 
6 - 12 เดอืน 12,953 8,167 12,953 8,167 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 85,959 87,006 85,959 87,006 
 640,300 570,156 640,300 570,156 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ลกูหนี้กำรคำ้ (100,929) (108,036) (100,929) (108,036) 

 539,371 462,120 539,371 462,120 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ - บุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 29)     
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 36,969 42,570 36,969 42,570 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 1,598 6,503 1,598 6,503 
 38,567 49,073 38,567 49,073 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ลกูหนี้กำรคำ้ (500) (1,053) (500) (1,053) 

 38,067 48,020 38,067 48,020 

ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 577,438 510,140 577,438 510,140 

 
ระยะเวลำกำรใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรอื่น และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยเฉลีย่คอื 36 วนั และ 38 วนั ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561: 
35 วนั และ 26 วนั ตำมล ำดบั) 
 

  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

51 

10 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ (ต่อ) 
 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ลกูหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

อตัรำผล
ขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำด
ว่ำจะเกิดขึน้ 

มูลค่ำตำม
บญัชีขัน้ต้น
ของลกูหน้ี

กำรค้ำ 

ค่ำเผือ่ 
ผลขำดทุน

ลกูหน้ีกำรค้ำ 
  (ร้อยละ) พนับำท พนับำท 
     

ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ  0.52 346,870 (1,790) 
เกนิก ำหนดช ำระ 1 - 30 วนั  1.69 118,712 (2,008) 
เกนิก ำหนดช ำระ 31 - 60 วนั  3.37 71,084 (2,396) 
เกนิก ำหนดช ำระ 61 - 90 วนั  19.10 18,310 (3,497) 
เกนิก ำหนดช ำระ 91 - 120 วนั  29.91 8,902 (2,663) 
เกนิก ำหนดช ำระ 121 - 180 วนั  33.08 16,078 (5,318) 
เกนิก ำหนดช ำระ 181 - 365 วนั  61.59 12,952 (7,977) 
เกนิก ำหนดช ำระมำกกวำ่ 365 วนัขึน้ไป  88.16 85,959 (75,780) 
รวม   678,867 (101,429) 

 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้สำมำรถกระทบยอดไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม (109,089) (134,164) (109,089) (134,164) 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เป็นครัง้แรก 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 4.1) 2,290 - 2,290 - 
ผลขำดทุนลดลงระหว่ำงปีทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุน 4,413 921 4,413 921 
ลกูหนี้กำรคำ้ทีไ่ม่สำมำรถเกบ็เงนิไดท้ีต่ดัจ ำหน่ำย 
   ระหว่ำงปี 957 24,154 957 24,154 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม (101,429) (109,089) (101,429) (109,089) 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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11 สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สนิคำ้ส ำเรจ็รปู - สทุธ ิ 113,175 116,437 113,175 116,437 
วตัถุดบิ 191,474 193,236 191,474 193,236 
วสัดุประกอบและภำชนะบรรจุ - สุทธ ิ 10,702 7,611 10,702 7,611 
สนิคำ้ระหวำ่งทำง 27,103 28,879 27,103 28,879 
อะไหลแ่ละของใชส้ิน้เปลอืง 33,947 60,697 33,947 60,697 
รวมสนิคำ้คงเหลอื - สทุธ ิ 376,401 406,860 376,401 406,860 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัตัง้รำยกำรค่ำเผื่อมูลค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัและค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมสภำพ 
ในงบกำรเงนิจ ำนวน 29.97 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561: จ ำนวน 3.01 ลำ้นบำท) 
 

12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 

รำยละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ทุนเรียกช ำระแล้ว ทุนเรียกช ำระแล้ว ทุนเรียกช ำระแล้ว 

   31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้นใน

ประเทศ 
พ.ศ. 2562 
ล้ำนรเูปีย 

พ.ศ. 2561 
ล้ำนรเูปีย 

พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

         

PT Thai Union  
   Kharisma  
   Lestari (TUKL) 

ผลติและจ ำหน่ำยอำหำร
สตัวน์ ้ำ (ยงัไมเ่ริม่ด ำเนิน
กจิกำร) 

อนิโดนีเซยี 86,632 25,990 65 65 205,056 64,123 

 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยระหว่ำงปี มดีงัต่อไปนี้ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 64,123 
เพิม่ขึน้ 140,933 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 205,056 
 

ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำผูถ้อืหุน้เพื่อลงทุนในส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 65 ของหุน้ใน PT Thai Union 
Kharisma Lestari (TUKL) ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศอนิโดนีเซยีและถอืเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ดว้ยเงนิลงทุนจ ำนวน 86,632 
ล้ำนรูเปีย หรอืเทยีบเท่ำ 6.5 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ บรษิัทย่อยดงักล่ำวได้เรยีกช ำระค่ำหุ้นเป็นจ ำนวนเงนิ 25,990 ล้ำนรูเปีย  
(เทยีบเท่ำ 64 ลำ้นบำท) ในเดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2561 
 

เมื่อวนัที ่25 เมษำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดม้กีำรช ำระเงนิค่ำหุน้ใหแ้ก่ PT Thai Union Kharisma Lestari เป็นครัง้ที ่2 จ ำนวนเงนิ 
60,642 ลำ้นรเูปีย (เทยีบเท่ำ 141 ลำ้นบำท) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยดงักล่ำวยงัไม่ไดเ้ริม่ประกอบธุกจิ และอยู่ในระหว่ำงกำรก่อสรำ้งอำคำรโรงงำน 
เพือ่ด ำเนินธุรกจิ  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ทีด่นิ - รำคำตำมบญัช ี - 152,239 - 152,239 

ทีด่นิ - มลูคำ่ยุตธิรรม - 617,900 - 617,900 

 
มูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอ้ำงองิจำกวธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด โดยกำรใชก้ำรพจิำรณำรำคำขำยของ
ทรพัยส์นิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัและขอ้มลูตลำดทีเ่กีย่วขอ้ง มลูคำ่ยุตธิรรมอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน ไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดค้ำ่เชำ่ 1,250 3,000 1,250 3,000 
 
กลุ่มบรษิทัและบรษิทัไมม่คีำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 
 
ในระหว่ำงปี บรษิทัขำยทีด่นิทีจ่ดัประเภทไวเ้ป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนใหแ้ก่บรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ของบรษิทัในรำคำ 440 ลำ้นบำท บรษิทัมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 271 ลำ้นบำท 
สทุธจิำกคำ่ธรรมเนียมจดทะเบยีนขำยทีด่นิจ ำนวน 17 ลำ้นบำท ซึง่แสดงไวใ้นก ำไร(ขำดทุน)อื่นๆ ในงบก ำไรขำดทุน 
 

 



บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดินและ 
ส่วนปรบัปรงุ

ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องจกัรและ 
อปุกรณ์โรงงำน 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตัง้ และอปุกรณ์

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัยร์ะหว่ำง 
ติดตัง้และ
ก่อสร้ำง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561        
รำคำทุน 126,762 607,012 1,300,581 41,433 32,082 15,207 2,123,077 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (23,296) (263,185) (739,274) (28,099) (29,209) - (1,083,063) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 103,466 343,827 561,307 13,334 2,873 15,207 1,040,014 
        

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 103,466 343,827 561,307 13,334 2,873 15,207 1,040,014 
ซือ้เพิม่ขึน้ 493 35 6,355 3,488 1,636 32,193 44,200 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - (8,306) (30) (8) - (8,344) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - - - - (265) (265) 
โอนเขำ้ (ออก) - 6,287 19,474 778 - (26,539) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (1,761) (24,268) (86,710) (6,030) (1,270) - (120,039) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 102,198 325,881 492,120 11,540 3,231 20,596 955,566 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำทุน 127,255 613,335 1,274,576 44,431 32,225 20,596 2,112,418 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (25,057) (287,454) (782,456) (32,891) (28,994) - (1,156,852) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 102,198 325,881 492,120 11,540 3,231 20,596 955,566 



บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 
 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรบัปรงุ
ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องจกัรและ 
อปุกรณ์โรงงำน 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตัง้ และอปุกรณ์

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัยร์ะหว่ำง 
ติดตัง้และ
ก่อสร้ำง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 127,255 613,335 1,274,576 44,431 32,225 20,596 2,112,418 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (25,057) (287,454) (782,456) (32,891) (28,994) - (1,156,852) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 102,198 325,881 492,120 11,540 3,231 20,596 955,566 
        

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 102,198 325,881 492,120 11,540 3,231 20,596 955,566 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 มำถอืปฏบิตั ิณ วนัที ่
   1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (หมำยเหตุฯ ขอ้ 4.2) - - - (285) (1,284) - (1,569) 
ซือ้เพิม่ขึน้ 204,562 52 30,565 6,861 8 56,091 298,139 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - (2,888) (113) - - (3,001) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - (27) (1) - - (28) 
โอนเขำ้ (ออก) 312 9,131 43,600 483 - (53,526) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (1,837) (24,450) (85,524) (6,410) (507) - (118,728) 
 กำรดอ้ยคำ่ - - (28,339) - - - (28,339) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (2,766) - - (2) - (469) (3,237) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 302,469 310,614 449,507 12,073 1,448 22,692 1,098,803 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 328,851 622,518 1,324,684 44,985 25,543 22,692 2,369,273 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (26,382) (311,904) (846,838) (32,912) (24,095) - (1,242,131) 
      คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - (28,339) - - - (28,339) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 302,469 310,614 449,507 12,073 1,448 22,692 1,098,803 



บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรบัปรงุ

ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องจกัรและ 
อปุกรณ์โรงงำน 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตัง้ และอปุกรณ์

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัยร์ะหว่ำง 
ติดตัง้และ
ก่อสร้ำง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561        
รำคำทุน 126,762 607,012 1,300,581 41,433 32,082 15,207 2,123,077 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (23,296) (263,185) (739,274) (28,099) (29,209) - (1,083,063) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 103,466 343,827 561,307 13,334 2,873 15,207 1,040,014 
        

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 103,466 343,827 561,307 13,334 2,873 15,207 1,040,014 
ซือ้เพิม่ขึน้ 493 35 6,355 3,451 1,636 32,025 43,995 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - (8,306) (30) (8) - (8,344) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - - - - (265) (265) 
โอนเขำ้ (ออก) - 6,287 19,474 778 - (26,539) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (1,761) (24,268) (86,710) (6,028) (1,270) - (120,037) 

รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 102,198 325,881 492,120 11,505 3,231 20,428 955,363 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำทุน 127,255 613,335 1,274,576 44,394 32,225 20,428 2,112,213 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (25,057) (287,454) (782,456) (32,889) (28,994) - (1,156,850) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 102,198 325,881 492,120 11,505 3,231 20,428 955,363 



บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรบัปรงุ

ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องจกัรและ 
อปุกรณ์โรงงำน 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตัง้ และอปุกรณ์

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัยร์ะหว่ำง 
ติดตัง้และ
ก่อสร้ำง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 127,255 613,335 1,274,576 44,394 32,225 20,428 2,112,213 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (25,057) (287,454) (782,456) (32,889) (28,994) - (1,156,850) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 102,198 325,881 492,120 11,505 3,231 20,428 955,363 
        

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 102,198 325,881 492,120 11,505 3,231 20,428 955,363 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 มำถอืปฏบิตั ิณ วนัที ่ 
   1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (หมำยเหตุฯ ขอ้ 4.2) - - - (285) (1,284) - (1,569) 
ซือ้เพิม่ขึน้ 1,745 52 30,565 6,709 8 50,922 90,001 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - (2,888) (113) - - (3,001) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - (27) (1) - - (28) 
โอนเขำ้ (ออก) 312 9,131 43,600 483 - (53,526) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (1,837) (24,450) (85,524) (6,378) (507) - (118,696) 
กำรดอ้ยคำ่ - - (28,339) - - - (28,339) 

รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 102,418 310,614 449,507 11,920 1,448 17,824 893,731 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 128,799 622,518 1,324,684 44,798 25,543 17,824 2,164,166 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (26,381) (311,904) (846,838) (32,878) (24,095) - (1,242,096) 
      คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - (28,339) - - - (28,339) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 102,418 310,614 449,507 11,920 1,448 17,824 893,731 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิทัไดร้บัรูค้่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำส ำหรบัเครื่องจกัรทีไ่ม่ไดใ้ชง้ำนแล้วไวเ้ตม็จ ำนวน 28 ล้ำนบำท เนื่องจำก
บรษิทัไดม้แีผนในกำรเปลีย่นเครือ่งจกัรดงักล่ำวใหมโ่ดยกำรรือ้ถอนเครือ่งจกัรเดมิ 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยในประเทศอนิโดนีเซยีซือ้ทีด่นิจ ำนวน 192 ลำ้นบำท ซึง่บรษิทัย่อยดงักล่ำวไดจ้่ำยเงนิมดัจ ำ
ไวก้่อนหน้ำนัน้แลว้จ ำนวน 49.50 ลำ้นบำท ในปี พ.ศ. 2561 
 
คำ่เสือ่มรำคำจ ำนวนเงนิ 118.73 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561: จ ำนวน 120.04 ลำ้นบำท) จะถูกบนัทกึอยูใ่นตน้ทุนขำยจ ำนวน 111.80 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2561: จ ำนวน 109.88 ล้ำนบำท) ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจ ำนวน - ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561: จ ำนวน 0.20 ล้ำนบำท) และบนัทกึ
เป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 6.93 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561: จ ำนวน 9.96 ลำ้นบำท) 
 
สนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิที่กลุ่มบรษิทัและบรษิทัเป็นผูเ้ช่ำซึง่รวมแสดงในรำยกำรขำ้งตน้ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยอุปกรณ์ 
และยำนพำหนะ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท 
   

รำคำทุนของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 9,512 9,512 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (7,942) (7,942) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 1,570 1,570 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 สนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำไดแ้ยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงนิเป็นสนิทรพัย์
สทิธกิำรใช้ ซึ่งไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 16 กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวเป็นผลจำกกำรน ำมำตรฐำนบญัชใีหม่มำใชเ้ป็นครัง้แรก 
(หมำยเหตุฯ ขอ้ 4) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มบรษิทัไมม่ทีีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ทีต่ดิภำระค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 
 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

เครื่องหมำยกำรค้ำ 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 20,000 14,505 34,505 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (16,800) (12,191) (28,991) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 3,200 2,314 5,514 

    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 3,200 2,314 5,514 
ซือ้เพิม่ขึน้ - 1,889 1,889 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (1,067) (1,698) (2,765) 

รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สทุธ ิ 2,133 2,505 4,638 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 20,000 16,285 36,285 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (17,867) (13,780) (31,647) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 2,133 2,505 4,638 

    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 2,133 2,505 4,638 
ซือ้เพิม่ขึน้ - 3,095 3,095 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (1,067) (2,182) (3,249) 

รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สทุธ ิ 1,066 3,418 4,484 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 20,000 19,380 39,380 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (18,934) (15,962) (34,896) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 1,066 3,418 4,484 

 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวนเงนิ 3.25 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561: จ ำนวน 2.77 ล้ำนบำท) จะถูกบนัทึกอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจ ำนวน  
1.07 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561: จ ำนวน 1.07 ล้ำนบำท) และบนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 2.18 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561: 
จ ำนวน 1.70 ลำ้นบำท) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มบรษิทัไมม่สีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีต่ดิภำระค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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16 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิ 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิมรีำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ ดงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม 31 ธนัวำคม 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - รำคำตำมบญัชี     

ทีด่นิ และสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 6,969 15,740 6,969 15,740 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำน 1,173 692 1,173 692 
ยำนพำหนะ 628 1,284 628 1,284 
     

รวมสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 8,770 17,716 8,770 17,716 

     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
สว่นทีห่มนุเวยีน 2,286 3,909 2,286 3,909 
สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 5,528 12,498 5,528 12,498 
     

รวมหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 7,814 16,407 7,814 16,407 

 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมกีำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชเ้ป็นจ ำนวน 0.94 ลำ้นบำท และ 0.94 ลำ้นบำท 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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16 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิ (ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทุนมรีำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ดงัต่อไปนี้ 
 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ค่ำเส่ือมรำคำสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้   
ทีด่นิ และสว่นปรบัปรุงทีด่นิ (2,721) (2,721) 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำน (462) (462) 
ยำนพำหนะ (656) (656) 

รวมสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ (3,839) (3,839) 

   
ตน้ทุนทำงกำรเงนิสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 485 485 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกสญัญำเชำ่ระยะสัน้   
   (รวมในตน้ทุนขำย และคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร)  319 81 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกสญัญำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ    
   (low-value assets) ทีไ่ม่ใชส่ญัญำเชำ่ระยะสัน้   
   (รวมในตน้ทนุขำย และคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร) 44 44 
 
กระแสเงนิสดจ่ำยออกไปในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 ทัง้สิน้จ ำนวน 3.92 ลำ้นบำท 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำไม่ไดแ้ตกต่ำงจำกมูลค่ำตำมบญัชอีย่ำงเป็นสำระส ำคญั เนื่องจำกผลกระทบของกำร  
คดิลดไมม่สีำระส ำคญั 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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16 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิ (ต่อ) 
 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ปี พ.ศ. 2561 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัเช่ำคอมพวิเตอร์ และยำนพำหนะ โดยมมีูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์
จ ำนวน 0.3 ล้ำนบำท และ 1.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงนิ ซึ่งจะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิถือเป็นส่วนหนึ่งของเงนิกู้ยมืจนถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และได้จดัประเภทใหม่เป็นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
ในวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนกำรน ำมำตรฐำนเรือ่งสญัญำเชำ่มำใชเ้ป็นครัง้แรก 
 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ครบก ำหนดภำยในไมเ่กนิ 1 ปี 740 740 
ครบก ำหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 41 41 
หกั  คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคตของสญัญำเชำ่กำรเงนิ (16) (16) 

มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 765 765 

 
มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิเป็นดงัต่อไปนี้ 
 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ครบก ำหนดภำยในไมเ่กนิ 1 ปี 725 725 
ครบก ำหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 40 40 

 765 765 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช ้
      ประโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 19,102 22,405 19,102 22,405 
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช ้
      ประโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน 12,635 78,202 12,635 78,202 

 31,737 100,607 31,737 100,607 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช ้
      ประโยชน์ภำยใน 12 เดอืน (80) (12) (80) (12) 
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช ้
      ประโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน (2,665) (2,259) (2,665) (2,259) 

 (2,745) (2,271) (2,745) (2,271) 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 28,992 98,336 28,992 98,336 

 
รำยกำรเคลือ่นไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 98,336 7,310 98,336 7,310 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (69,262) 91,026 (69,262) 91,026 
ภำษเีพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (82) - (82) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 28,992 98,336 28,992 98,336 

 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี บนัทึกเป็นรำยได้(รำยจ่ำย)ใน ณ วนัท่ี บนัทึกเป็นรำยได้(รำยจ่ำย)ใน ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2561 ก ำไรขำดทุน 
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561 ก ำไรขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

31 ธนัวำคม     
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี        
   คำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ลกูหนี้กำรคำ้ 7,042 (4,749) - 2,293 2,594 - 4,887 
   คำ่เผือ่มลูคำ่สทุธทิีค่ำดวำ่จะไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื - 345 - 345 1,028 - 1,373 
   คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของอำคำรและอุปกรณ์ - - - - 1,754 - 1,754 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 2,594 77 - 2,671 4,577 (82) 7,166 
   ผลขำดทุนทำงภำษ ี - 95,298 - 95,298 (78,741) - 16,557 
รวม 9,636 90,971 - 100,607 (68,788) (82) 31,737 
        
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี        
   คำ่เสือ่มรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ (2,326) 55 - (2,271) (474) - (2,745) 
รวม (2,326) 55 - (2,271) (474) - (2,745) 
สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 7,310 91,026 - 98,336 (69,262) (82) 28,992 

 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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18 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 451,900 390,600 451,900 390,600 
ทรสัตร์ซีทีและสนิเชือ่เพือ่กำรสง่ออก 37,120 74,879 37,120 74,879 
รวมเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 489,020 465,479 489,020 465,479 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้ ทรสัตร์ซีที และสนิเชือ่เพื่อกำรสง่ออกซึง่มอีตัรำดอกเบีย้ 
อยูร่ะหวำ่งรอ้ยละ 1.35 ต่อปี ถงึรอ้ยละ 1.40 ต่อปี (พ.ศ. 2561: รอ้ยละ 1.58 ต่อปี ถงึรอ้ยละ 1.84 ต่อปี) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อประเภทเงนิเบกิเกนิบญัช ีและวงเงนิกู้ยมืกบัสถำบนั
กำรเงนิทีย่งัไมไ่ดใ้ชจ้ ำนวน 1,373 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561: จ ำนวน 1,479 ลำ้นบำท) 
 

19 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 275,202 274,010 275,202 274,010 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 29) 46,646 43,957 

 
46,646 

 
43,957 

คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยและเจำ้หนี้อืน่ 116,502 100,027 116,229 99,869 
เงนิมดัจ ำและรำยไดร้บัล่วงหน้ำ 4,497 2,319 4,497 2,319 
เจำ้หนี้คำ่ซือ้อุปกรณ์และก่อสรำ้ง 12,855 3,509 12,855 3,509 

รวมเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 455,702 423,822 455,429 423,664 
 

20 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

หนี้สนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ     

   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 126,840 115,624 126,840 115,624 
     

ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็     

   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 22,404 14,138 22,404 14,138 
     

กำรวดัมลูคำ่ใหมส่ ำหรบัภำระผกูพนัผลประโยชน์     

   พนกังำน (11,188) - (11,188) - 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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20 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำย ุ
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุเป็นโครงกำรจ่ำยผลตอบแทนงวดสุดทำ้ยใหแ้ก่พนักงำน โดยผลประโยชน์ทีพ่นักงำน 
จะไดร้บัขึน้อยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนและเงนิเดอืนในปีสดุทำ้ยก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
กำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนในระหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 115,624 106,250 115,624 106,250 
   ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 10,776 11,584 10,776 11,584 
   ตน้ทุนบรกิำรในอดตี 9,089 - 9,089 - 
   คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 2,539 2,554 2,539 2,554 

 138,028 120,388 138,028 120,388 
     

กำรวดัมลูคำ่ใหม่     
   ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิ
      ดำ้นประชำกรศำสตร ์

 
(2,831) 

 
- 

 
(2,831) 

 
- 

   ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิ
      ทำงกำรเงนิ 

 
3,860 

 
- 

 
3,860 

 
- 

   ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ (12,217) - (12,217) - 

 (11,188) - (11,188) - 
     

กำรช ำระเงนิจำกโครงกำร - (4,764) - (4,764) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 126,840 115,624 126,840 115,624 

 
เมื่อวนัที ่5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำนฉบบัแกไ้ขไดถู้กประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ ซึง่มผีลบงัคบั
ใช้ในระหว่ำงปี กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัได้แก่ ค่ำชดเชยส ำหรบัพนักงำนที่เกษียณอำยุและมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั  
20 ปี จะเปลีย่นจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย เป็น 400 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลง
กฎหมำยนี้ต่อขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 9.09 ล้ำนบำท จดัเป็นต้นทุนบรกิำรในอดตี  
ซึง่รบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนทัง้จ ำนวน 
 
กลุ่มบรษิทัและบรษิทัคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำเป็นจ ำนวนประมำณ 4.89 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561: 
จ ำนวน 0.22  ลำ้นบำท) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลำเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนักงำนของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั 
ประมำณ 12.70 ปี (พ.ศ. 2561: 12.60 ปี) 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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20 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

อตัรำคดิลด (รอ้ยละ) 1.19 - 2.52   1.43 - 3.93 1.19 - 2.52   1.43 - 3.93 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 3.00 - 6.00 3.50 - 6.00 3.00 - 6.00 3.50 - 6.00 
 
 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้

 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1   

 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

     

อตัรำคดิลด (11,260) (10,524) 13,136 12,290 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 12,554 12,909 (11,025) (11,243) 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งต้นนี้อำ้งองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่งขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำง
ปฏบิตัสิถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณ
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกั ณ วนัสิน้ปีไดใ้ช้
วธิเีดยีวกนักบักำรค ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 

21 ทุนเรือนหุ้น 
 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวนหุ้นท่ีออก
และเรียกช ำระแล้ว หุ้นสำมญั รวม 

 พนัหุ้น พนับำท พนับำท 
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 50,000 500,000 500,000 
กำรออกหุน้ 32,000 320,000 320,000 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 82,000 820,000 820,000 
กำรลดมลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้ 328,000 - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 410,000 820,000 820,000 

 
หุน้สำมญัจดทะเบยีนทัง้หมดมจี ำนวน 500 ล้ำนหุน้ รำคำมูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 2 บำท (พ.ศ. 2561: จ ำนวน 82 ล้ำนหุน้ รำคำมูลค่ำ 
ทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท) หุน้สำมญัจ ำนวน 410 ลำ้นหุน้ไดอ้อกและช ำระเตม็มลูคำ่แลว้ 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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21 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 
ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2561 บรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจำกจ ำนวน 500 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 820 ลำ้นบำท โดยกำรออก
หุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 32 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย์ 
เมือ่วนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 
ตำมมตทิีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่24 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ทีต่รำไว้
ของบรษิทั โดยลดมูลค่ำทีต่รำไวจ้ำกเดมิ หุน้ละ 10 บำท เป็นมูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 2 บำท ซึ่งจะท ำใหจ้ ำนวนหุน้สำมญัของ
บรษิทัเพิม่จำกเดมิ 82 ลำ้นหุน้ เป็น 410 ลำ้นหุน้ พรอ้มกนันี้ ทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ ำนวน
180 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 820 ลำ้นบำท เป็น 1,000 ลำ้นบำท โดยกำรเพิม่หุน้สำมญัจดทะเบยีนจ ำนวน 90 ลำ้นหุน้ 
จำกจ ำนวนหุน้เดมิ 410 ลำ้นหุน้ เป็น 500 ลำ้นหุน้ โดยมมีลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 2 บำท โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนลดมลูค่ำหุน้และ
กำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทักบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมือ่วนัที ่4 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 
 

22 เงินปันผล 
 
เมื่อวนัที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีของบรษิัทได้มมีติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธิ
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงนิจ ำนวน 110 ล้ำนบำท แต่เนื่องจำกมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่9 สงิหำคม พ.ศ. 2560 ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนรอบหกเดอืน
สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2560 ในอตัรำหุ้นละ 2.20 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 110 ล้ำนบำท ซึ่งได้จ่ำยแล้วเมื่อวนัที่  
31 สงิหำคม พ.ศ. 2560 จงึถอืวำ่จ่ำยครบแลว้ 
 
ในวนัเดียวกนันัน้ ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีของบรษิัทได้มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลพิเศษจำกก ำไรสะสมให้แก่  
ผูถ้อืหุน้รวมเป็นเงนิจ ำนวน 1,210.5 ล้ำนบำท ในอตัรำหุน้ละ 24.21 บำท แบ่งเป็นก ำไรส่วนทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนใน
อตัรำหุน้ละ 15.24 บำท และสว่นทีไ่มไ่ดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุนในอตัรำหุน้ละ 8.97 บำท ซึง่ไดจ้่ำยแลว้เมือ่วนัที ่24 เมษำยน พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีของบรษิทัได้มมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธิ 
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 ในอตัรำหุน้ละ 2.50 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 205 ลำ้นบำท ซึ่งไดจ้่ำยแลว้เมื่อ
วนัที ่19 เมษำยน พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่2 สงิหำคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรทีย่งัไมไ่ด้
จดัสรรส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 ในอตัรำหุ้นละ 1 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 410 ล้ำนบำท  
เงนิปันผลดงักล่ำวไดจ้ำ่ยใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่30 สงิหำคม พ.ศ. 2562 
 
เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำลจำกก ำไรสะสมไตรมำส
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รวมเป็นเงนิจ ำนวน 389.5 ลำ้นบำท ในอตัรำหุน้ละ 0.95 บำท แบ่งเป็นก ำไรส่วนทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนใน
อตัรำหุ้นละ 0.495 บำท และส่วนที่ไม่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทุนในอตัรำหุ้นละ 0.455 บำท ซึ่งได้จ่ำยแล้วเมื่อวนัที่ 27 พฤศจกิำยน  
พ.ศ. 2562 
 

  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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23 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 82,000 50,000 82,000 50,000 
จดัสรรระหวำ่งปี 18,000 32,000 18,000 32,000 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 100,000 82,000 100,000 82,000 

 
24 รำยได้อ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดค้ำ่สทิธ ิ 39,801 54,204 39,801 54,204 
รำยไดอ้ืน่  ๆ  17,795 28,074 16,949 27,970 
รวมรำยไดอ้ื่น 57,596 82,278 56,750 82,174 

 
25 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและงำนระหวำ่งท ำ 595 20,974 595 20,974 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป และซือ้สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 3,219,785 3,490,286 3,219,785 3,490,286 
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน 312,830 276,882 310,760 275,853 
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14) 118,728 120,039 118,696 120,037 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 15) 3,249 2,765 3,249 2,765 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 16) 3,839 - 3,839 - 
คำ่เชำ่ตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน 160 12,917 160 12,917 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรวจิยัและพฒันำ 29,335 16,905 29,335 16,905 

 
  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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26 ภำษีเงินได้ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษีเงินได้ปีปัจจบุนั     
ภำษเีงนิไดปี้ปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี - - - - 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน - 2,545 - 2,545 

รวมภำษีเงินได้ปีปัจจบุนั - 2,545 - 2,545 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชลีดลง(เพิม่ขึน้)     
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 17) 68,788 (90,971) 68,788 (90,971) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีพิม่ขึน้(ลดลง)     
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 17) 474 (55) 474 (55) 

รวมภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 69,262 (91,026) 69,262 (91,026) 
     

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 69,262 (88,481) 69,262 (88,481) 
 

ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษขีองกลุ่มบรษิทัและบรษิทัมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีณูกบั
อตัรำภำษ ีโดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ก ำไรก่อนภำษ ี 909,041 318,075 911,945 323,636 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20 ถงึ รอ้ยละ 25     
   (พ.ศ. 2561: รอ้ยละ 20 ถงึ รอ้ยละ 25) 181,663 63,554 182,389 64,727 
ผลกระทบ:     
   ก ำไรทีไ่มต่อ้งเสยีภำษ ี (112,354) (77,051) (112,354) (77,051) 
   รำยไดท้ีไ่ดร้บักำรยกเวน้ภำษ ี (65) - (65) - 
   คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 953 6,886 953 6,886 
   คำ่ใชจ้่ำยทีส่ำมำรถหกัภำษไีดเ้พิม่ขึน้  (102) (24) (102) (24) 
   กำรรบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
       จำกกำรดอ้ยคำ่เงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 
       ทีย่งัไมเ่คยมกีำรรบัรู ้

 
- 

 
(85,564) 

 
- 

 
(85,564) 

   ขำดทุนทำงภำษแีละผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีไ่มไ่ด ้     
       บนัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (833) 1,173 (1,559) - 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน - 2,545 - 2,545 

คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 69,262 (88,481) 69,262 (88,481) 
     

อตัรำภำษทีีแ่ทจ้รงิถวัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 7.62 (27.82) 7.59 (27.34) 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

71 

26 ภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
กำรเพิม่ขึน้ของอตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนก ำไรระหว่ำงกจิกำรทีไ่ดร้บั
กำรสง่เสรมิกำรลงทุนและกจิกำรทีไ่มไ่ดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุน 
 
ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 ก่อนภำษี ภำษีเพ่ิม/(ลด) หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษีเพ่ิม/(ลด) หลงัภำษี 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร       
   วดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนั       
   ผลประโยชน์พนกังำน       
   หลงัออกจำกงำน 11,188 (82) 11,106 - - - 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน 11,188 (82) 11,106 - - - 

 
27 ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญั (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)  
ดว้ยจ ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้ในระหวำ่งปี 
 
ตำมทีก่ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 21 บรษิทัไดป้รบัลดมูลค่ำหุน้ทีต่รำไวข้องบรษิทัจำกเดมิหุน้ละ 10 บำท เป็นมูลค่ำทีต่รำไว ้
หุ้นละ 2 บำท บรษิทัจงึได้ปรบัปรุงจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผู้ถอืหุ้นส ำหรบั ปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 เสมอืนวำ่เหตุกำรณ์ดงักล่ำวไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่ปีก่อน ก ำไรต่อหุน้จงึมกีำรปรบัใหม่ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
ปรบัปรงุใหม่ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ปรบัปรงุใหม่ 

พ.ศ. 2561 
     

ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญั (พนับำท) 840,795 406,981 842,683 412,117 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 410,000 359,151 410,000 359,151 
     

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) 2.05 1.13 2.06 1.15 
 
บรษิทัไมม่กีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงปีทีน่ ำเสนอรำยงำน ดงันัน้ จงึไมม่กีำรน ำเสนอก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 
 

  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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28 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
 
กำรเปลีย่นแปลงในหนี้สนิจำกกจิกรรมจดัหำเงนิสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินกู้ยืมระยะสัน้ หน้ีสินตำม เงินกู้ยืมระยะสัน้ หน้ีสินตำม 
 จำกสถำบนักำรเงิน สญัญำเช่ำ จำกสถำบนักำรเงิน สญัญำเช่ำ 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 126,064 3,034 126,064 3,034 
กำรเคลื่อนไหวในกระแสเงนิสด 339,415 (2,269) 339,415 (2,269) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 465,479 765 465,479 765 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำร 
   รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 4.2) - 15,642 - 15,642 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 465,479 16,407 465,479 16,407 
กำรเคลื่อนไหวในกระแสเงนิสด 23,541 (3,919) 23,541 (3,919) 
     
กำรเปล่ียนแปลงในรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด     
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - 500 - 500 
   กำรเพิม่ขึน้ - 943 - 943 
   กำรยกเลกิสญัญำเช่ำ - (6,117) - (6,117) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 489,020 7,814 489,020 7,814 

 
29 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิทัถูกควบคุมโดย บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศไทย บรษิทัใหญ่ดงักล่ำวถอืหุน้ในบรษิทัคดิ 
เป็นจ ำนวนรอ้ยละ 66.90 จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืถอืโดยกลุ่มของครอบครวับุญมโีชต ิและบุคคลทัว่ไป กจิกำรทีม่อี ำนำจควบคุมสูงสุด
ของกจิกำร คอื บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศไทย 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทีส่ ำคญัไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 12 
 

  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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29 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำย 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   บรษิทัใหญ่ 10,010 9,074 10,010 9,074 
   กำรรว่มคำ้ - 6,055 - 6,055 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 102,483 77,130 102,483 77,130 
   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมกำรบรษิทั 304,374 285,231 304,374 285,231 

 416,867 377,490 416,867 377,490 
     

รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัใหญ่ 1,547 3,634 1,547 3,634 
   กำรรว่มคำ้ - 3,384 - 3,384 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 42,911 58,007 42,911 58,007 

 44,458 65,025 44,458 65,025 
     

ก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัย ์     
   บรษิทัใหญ่ 270,953 - 270,953 - 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 20 - 20 - 

 270,973 - 270,973 - 

 
ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ซ้ือสินค้ำและบริกำร     
   บรษิทัใหญ่ 48,583 50,394 48,583 50,394 
   กำรรว่มคำ้ - 2,499 - 2,499 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 281,415 284,038 281,415 284,038 
 329,998 336,931 329,998 336,931 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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29 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำ ซ้ือสินทรพัยถ์ำวร และซ้ือบริกำร 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลกูหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั      
   บรษิทัใหญ่ 469 1,263 469 1,263 

     บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 14,243 19,291 14,243 19,291 
     บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมกำรบรษิทั 23,355 27,466 23,355 27,466 

 38,067 48,020 38,067 48,020 

     
รำยได้ค้ำงรบั - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน 8,593 8,554 8,593 8,554 

     
ค่ำใช้จ่ำยจำ่ยล่วงหน้ำ     

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 3,789 3,416 3,789 3,416 

     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั      
   บรษิทัใหญ่ 11,277 9,359 11,277 9,359 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 35,369 34,598 35,369 34,598 

 46,646 43,957 46,646 43,957 

 
ง) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ      
   - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัใหญ่ 948 - 948 - 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 5,574 - 5,574 - 
 6,522 - 6,522 - 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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29 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
จ) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญัของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 
คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 26,717 20,014 26,717 20,014 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,518 1,401 2,518 1,401 

 29,235 21,415 29,235 21,415 

 
30 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

 
30.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุ 

 
กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมภีำระผกูพนัทีเ่ป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนแต่ไมไ่ดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

สญัญำซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 7 ลำ้นบำท 18 ลำ้นบำท 7 ลำ้นบำท 18 ลำ้นบำท 
 1.4 ลำ้นเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิำ 
48,500 ลำ้นรเูปีย 1.4 ลำ้นเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิำ 
 

 0.5 ลำ้นยโูร   0.5 ลำ้นยโูร  
 10,422 ลำ้นรเูปีย    
 

30.2 กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 สถำบนักำรเงนิได้ออกหนังสอืค ้ำประกนัในนำมของกลุ่มบรษิัทและบรษิัทจ ำนวน 
11.66 ลำ้นบำท เกีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองกลุ่มบรษิทัและบรษิทั (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 12.39 ลำ้นบำท) 
 

  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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30 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 
 

30.3 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบรษิทัและบรษิทัท ำสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนส ำหรบัทีด่นิ ยำนพำหนะ และอุปกรณ์ส ำนกังำน ยอดรวมของจ ำนวนเงนิ
ขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน มดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท 
   

   ภำยใน 1 ปี 1,674 1,674 
   เกนิกวำ่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 277 277 
 1,951 1,951 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัรบัรู้สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ตำมสญัญำเช่ำ ยกเวน้สญัญำเช่ำระยะสัน้และ
สญัญำเชำ่ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่มีลูคำ่ต ่ำ รำยละเอยีดเพิม่เตมิเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 4.2 และ 16 
 

31 กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

บรษิทัไดร้บับตัรส่งเสรมิกำรลงทุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนส ำหรบักจิกำรผลติอำหำรสตัวน์ ้ำ ภำยใตส้ทิธิ
ประโยชน์นี้ บรษิทัไดร้บักำรยกเวน้ภำษแีละอำกรตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุในบตัรส่งเสรมิรวมถงึกำรยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล
เป็นระยะเวลำ 8 ปี นับตัง้แต่วนัที่เริม่มรีำยได้จำกกำรประกอบกจิกำรที่ได้รบักำรส่งเสรมิ สทิธปิระโยชน์ทำงภำษีดงักล่ำว 
จะครบก ำหนดภำยในระหวำ่งปี พ.ศ. 2565 ถงึปี พ.ศ. 2567 โดยบรษิทัตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีร่ะบุในบตัรสง่เสรมิ 
 

 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 กิจกำรท่ีได้รบั 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

กิจกำรท่ีไม่ได้รบั 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
รวม 

 พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

       

รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 3,450,238 3,936,006 1,217,932 184,450 4,668,170 4,120,456 
รำยไดจ้ำกกำรสง่ออก 147,571 289,927 33,508 - 181,079 289,927 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 3,597,809 4,225,933 1,251,440 184,450 4,849,249 4,410,383 
 

32 เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เมือ่วนัที ่12 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัเิพือ่น ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี 
เพือ่พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสทุธจิำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รวมในอตัรำหุน้ละ 
1.95 บำท เป็นจ ำนวนเงนิ 799.5 ล้ำนบำท แต่เนื่องจำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทเมื่อวนัที่ 2 สงิหำคม พ.ศ. 2562  
ได้อนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล ในอตัรำหุ้นละ 1 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 410 ล้ำนบำท ซึ่งได้จ่ำยแล้วเมื่อวนัที่  
30 สงิหำคม พ.ศ. 2562 และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที่ 5 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล
ระหว่ำงกำล ในอตัรำหุน้ละ 0.95 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 389.5 ลำ้นบำท ซึง่ไดจ้่ำยแลว้เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
จงึถอืวำ่จ่ำยครบแลว้ 



 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน)  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 



รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ากดั (มหาชน) 
(บริษัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด  

วนัเดยีวกนั 
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรือ่งอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของข้าพเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระ  
จากกลุ่มบรษิทัและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
 



 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั
ในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบั 
การด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทัและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไมส่ามารถด าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได ้
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่ว่ยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ  
อนัเป็นสาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด  และถือว่ามสีาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่ง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด 
เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั
และบรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ 

  



 

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัช ี
ทีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวาม 
ไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลู
ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้ 
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบญัชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
ของขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัและบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง 

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูวา่
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้ง
ตามทีค่วรหรอืไม ่

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิ
ภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ
การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ 
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
พงทวี  รตันะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 
กรุงเทพมหานคร 
11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 



บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 119,265 92,250 8,817 13,639

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 12, 30 550,918 611,204 537,822 611,086

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 13 497,969 376,401 497,969 376,401

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 193 522 193 522

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,168,345 1,080,377 1,044,801 1,001,648

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - - 302,149 205,056

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 15 1,282,560 1,098,803 985,264 893,731

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ 16 7,544 8,770 7,544 8,770

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ 17 5,775 4,484 5,775 4,484

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 18 17,565 28,992 17,565 28,992

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 16,698 18,636 16,698 16,927

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,330,142 1,159,685 1,334,995 1,157,960

รวมสินทรพัย ์    2,498,487 2,240,062 2,379,796 2,159,608

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

กรรมการ ___________________________________        กรรมการ ___________________________________
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บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 19 359,481 489,020 359,481 489,020

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื 20, 30 507,388 455,702 506,862 455,429

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเช่าทถีงึ

กําหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 16 2,686 2,286 2,686 2,286

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 12,026 - 12,026 -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 4,549 7,021 4,473 6,980

รวมหนีสินหมนุเวียน 886,130 954,029 885,528 953,715

หนีสินไม่หมนุเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 16 4,569 5,528 4,569 5,528

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 125,134 126,840 125,134 126,840

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 129,703 132,368 129,703 132,368

รวมหนีสิน 1,015,833 1,086,397 1,015,231 1,086,083

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 2 บาท 22 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ทุนทอีอกและเรยีกชาํระแลว้

หุน้สามญั 410,000,000 หุน้ 

จ่ายชําระแลว้หุน้ละ 2 บาท 22 820,000 820,000 820,000 820,000

กําไรสะสม 

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 100,000 100,000 100,000 100,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 435,195 146,501 444,565 153,525

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (19,624) (12,655) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั 1,335,571 1,053,846 1,364,565 1,073,525

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ 147,083 99,819 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,482,654 1,153,665 1,364,565 1,073,525

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,498,487 2,240,062 2,379,796 2,159,608

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 9, 30 4,183,810 4,849,249 4,183,810 4,849,249

ตน้ทุนขาย (3,489,516) (3,962,082) (3,489,516) (3,962,082)

กาํไรขนัต้น 694,294 887,167 694,294 887,167

รายไดอ้นื 25, 30 60,656 57,596 59,052 56,750

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 754,950 944,763 753,346 943,917

ค่าใชจ่้ายในการขาย (154,420) (157,666) (154,420) (157,666)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (145,295) (145,704) (142,706) (141,954)

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ

(ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ)

ของลกูหนกีารคา้ 12 (4,880) 4,413 (4,880) 4,413

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนสทุธิ 6,981 714 9,606 714

กําไร(ขาดทุน)อนืๆ สุทธิ (2,469) 268,970 (2,469) 268,970

กาํไรจากการดาํเนินงาน 454,867 915,490 458,477 918,394

ตน้ทุนทางการเงนิ (5,369) (6,449) (5,369) (6,449)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 449,498 909,041 453,108 911,945

ภาษเีงนิได้ 27 (39,068) (69,262) (39,068) (69,262)

กาํไรสาํหรบัปี 410,430 839,779 414,040 842,683

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไม่จดัประเภทใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงานสุทธจิากภาษเีงนิได้ 27 - 11,106 - 11,106

รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 11,106 - 11,106

รายการทจีะจดัประเภทใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่

งบการเงนิ (10,721) (15,454) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (10,721) (15,454) - -

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี 

- สทุธิจากภาษีเงินได้ (10,721) (4,348) - 11,106

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 399,709 835,431 414,040 853,789

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ):

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 411,694 840,795 414,040 842,683

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ (1,264) (1,016) - -

กาํไรสาํหรบัปี 410,430 839,779 414,040 842,683

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม:

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 404,725 841,856 414,040 853,789

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ (5,016) (6,425) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 399,709 835,431 414,040 853,789

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 28 1.00 2.05 1.01 2.06

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

รวมองคป์ระกอบ ส่วนได้เสียที

ทุนทีออกและ จดัสรรแล้ว การแปลงคา่ อนืของส่วน รวมส่วน ไมมี่อาํนาจ

ชาํระแล้ว สาํรองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร งบการเงิน ของเจ้าของ ของเจ้าของ ควบคมุ รวม

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 820,000 82,000 317,100 (2,610) (2,610) 1,216,490 31,193 1,247,683

การจ่ายเงนิปันผล 23 - - (1,004,500) - - (1,004,500) - (1,004,500)

สาํรองตามกฏหมาย 24 - 18,000 (18,000) - - - - -

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุของ

บรษิทัยอ่ยเพมิขนึจากการเพมิทุนของบรษิทัยอ่ย - - - - - - 75,051 75,051

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - 851,901 (10,045) (10,045) 841,856 (6,425) 835,431

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 820,000 100,000 146,501 (12,655) (12,655) 1,053,846 99,819 1,153,665

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

การจ่ายเงนิปันผล 23 - - (123,000) - - (123,000) - (123,000)

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุของ

บรษิทัยอ่ยเพมิขนึจากการเพมิทุนของบรษิทัยอ่ย - - - - - - 52,280 52,280

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - 411,694 (6,969) (6,969) 404,725 (5,016) 399,709

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 820,000 100,000 435,195 (19,624) (19,624) 1,335,571 147,083 1,482,654

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

8



บริษทั ไทยยูเนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ทุนทีออกและ จดัสรรแล้ว

ชาํระแล้ว สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 820,000 82,000 322,236 1,224,236

การจา่ยเงนิปันผล 23 - - (1,004,500) (1,004,500)

สาํรองตามกฏหมาย 24 - 18,000 (18,000) -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - 853,789 853,789

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 820,000 100,000 153,525 1,073,525

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 820,000 100,000 153,525 1,073,525

การจา่ยเงนิปันผล 23 - - (123,000) (123,000)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - 414,040 414,040

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 820,000 100,000 444,565 1,364,565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 449,498 909,041 453,108 911,945

รายการปรบัปรุงกําไรจากการดาํเนินงาน

คา่เสอืมราคา 15, 16 126,907 122,567 126,853 122,535

คา่ตดัจําหน่าย 17 4,288 3,249 4,288 3,249

(กลบัรายการ) คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ 12 4,880 (4,413) 4,880 (4,413)

คา่เผอืการลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื 963 26,958 963 26,958

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 21 13,604 22,404 13,604 22,404

กําไรทยีงัไมไ่ดร้บัรูจ้ากการวดัมลูคา่ยตุธิรรม

ของตราสารอนุพนัธ์ (279) (221) (279) (221)

กําไรจากการจําหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 30 - (270,953) - (270,953)

ขาดทุนจากการจําหน่ายและตดัจําหน่าย

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 830 2,051 830 2,051

กําไรจากการยกเลกิสญัญาเช่า - (67) - (67)

(กลบัรายการ) คา่เผอืจากการดอ้ยคา่ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 15 (191) 28,339 (191) 28,339

ขาดทุน (กําไร) จากอตัราแลกเปลยีนสทุธิ 1,866 336 (759) 336

ตน้ทุนทางการเงนิ 5,369 6,449 5,369 6,449

ดอกเบยีรบั (1,659) (165) (55) (165)

606,076 845,575 608,611 848,447

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน

- ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนืลดลง (เพมิขนึ) 56,591 (63,813) 56,640 (63,693)

- สนิคา้คงเหลอื (เพมิขนึ) ลดลง (122,531) 3,501 (122,531) 3,501

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนืลดลง 311 338 311 338

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (เพมิขนึ) ลดลง 229 (240) 229 (240)

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืเพมิขนึ 53,577 22,227 53,543 22,107

- หนีสนิหมนุเวยีนอนื (ลดลง) เพมิขนึ (1,950) 2,875 (2,210) 2,846

- เงนิสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (15,310) - (15,310) -

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 576,993 810,463 579,283 813,306

- ดอกเบยีรบั 1,659 165 55 165

- จ่ายภาษเีงนิได้ (15,615) (8,860) (15,615) (8,860)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 563,037 801,768 563,723 804,611

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 30 - 423,192 - 423,192

ซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (312,550) (239,293) (206,066) (80,655)

จ่ายเงนิมดัจําคา่ซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - (13,484) - (11,775)

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์,

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 757 978 757 978

ซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 17 (5,579) (3,095) (5,579) (3,095)

เงนิสดจ่ายสทุธเิพอืซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 14 - - (97,093) (140,933)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (317,372) 168,298 (307,981) 187,712

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัสทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 29 (129,539) 23,541 (129,539) 23,541

จ่ายดอกเบยี 29 (5,065) (6,033) (5,065) (6,033)

เงนิสดจ่ายเพอืชําระหนีสนิตามสญัญาเช่า 16, 29 (2,958) (3,919) (2,958) (3,919)

เงนิสดรบัจากการเรยีกชําระคา่หุน้ของบรษิทัย่อย

ของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 52,280 75,051 - -

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ 23 (123,000) (1,004,500) (123,000) (1,004,500)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (208,282) (915,860) (260,562) (990,911)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ - สทุธิ 37,383 54,206 (4,820) 1,412

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 92,250 50,310 13,639 12,272

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด (10,368) (12,266) (2) (45)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 11 119,265 92,250 8,817 13,639

รายการทีไม่กระทบเงินสด

เจา้หนีคา่ซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

(รวมอยูใ่นเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื) 20 11,501 12,855 11,501 12,855

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

12 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึง่จดัตัง้และจดทะเบยีนในประเทศไทย บรษิทัมทีีอ่ยู่
ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนคอื เลขที ่89/1 หมู่ที ่2 ต ำบลกำหลง อ ำเภอเมอืงสมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร บรษิทัมสี ำนักงำนสำขำ 5 แห่ง 
ในจงัหวดัสมทุรสำคร จงัหวดัสงขลำ จงัหวดัตรงั และจงัหวดัปทุมธำนี 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มบรษิทั” 
 
บรษิทัถูกควบคุมโดยบรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิทัใหญ่ของบรษิทั (“บรษิทัใหญ่”) และถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็น
จ ำนวนรอ้ยละ 66.90 ของจ ำนวนหุน้ของบรษิทั บรษิทัใหญ่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้อยู่ในประเทศไทย และจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 
 
กลุ่มบรษิทัและบรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกกรรมกำรผูม้อี ำนำจของบรษิทัเมือ่วนัที ่11 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 

 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกดิกำรระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของโควดิ-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์ดงักล่ำวส่งผล 
ทำงลบต่อภำพรวมของเศรษฐกจิในประเทศไทยรวมถงึผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
เนื่องด้วยมำตรกำรป้องกนักำรระบำดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในหลำยพื้นที่ ส่งผลให้เกิดกำรควบคุมและจ ำกดักำรเดินทำง ซึ่งมี
ผลกระทบต่อควำมต้องกำรซื้อของผู้บรโิภคในอุตสำหกรรม อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบรษิัทใส่ใจกบัเหตุกำรณ์กำรระบำดของโควดิ -19  
เป็นพเิศษ และก ำลงัประเมนิผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน รวมทัง้กำรวำงแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำวเพื่อใหธุ้รกจิสำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อไปไดอ้ยำ่งต่อเนื่อง และสำมำรถส่งมอบสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ของกลุ่มบรษิทัไดต้ำมควำมตอ้งกำรอยำ่งเพยีงพอ โดยกลุ่มบรษิทั
ได้ปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของปีปัจจุบัน โดยมีมำตรกำรในกำรกันเงินส ำรองเพื่อรกัษำสภำพคล่องให้เพียงพอ  
และกำรลดตน้ทุนเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน รวมถงึกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งจำกกำรใหส้นิเชือ่ ซึง่บรษิทัไดม้นีโยบำย
และกระบวนกำรในกำรควบคุมสินเชื่อใหม้คีวำมรดักุมยิง่ขึน้ และกำรบรหิำรจดักำรไม่ใหเ้กดิกำรกระจุกตวัอย่ำงมนีัยส ำคญัส ำหรบั  
กลุ่มลกูหนี้รำยใหญ่ 
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3 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใตพ้ระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิ ยกเวน้
สญัญำอนุพนัธซ์ึง่ไดอ้ธบิำยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัและกำรใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจ
ของผู้บรหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรทีม่นีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิร วมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 8 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
4.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้อง 
 

ก) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภำษเีงนิได ้ 
ข) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแกไ้ขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร 

หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์)  
ค) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่23 เรือ่ง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
ง) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ (เงือ่นไขกำรช ำระก่อนก ำหนดและ

คำ่ชดเชยทีต่ดิลบ) 
จ) กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่23 เรือ่ง ควำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้
 
ผู้บรหิำรของกลุ่มบรษิทัได้ประเมนิและพจิำรณำว่ำมำตรฐำนที่ปรบัปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งต้นไม่มผีลกระทบที่มนีัยส ำคญัต่อ  
กลุ่มบรษิทั 
 
ส ำหรบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมท่ีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 
2563 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 และ 9) 
และสญัญำเชำ่ (มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16) กลุ่มบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัเหล่ำนี้มำ
ถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัจงึไม่มผีลกระทบจำกมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ
ฉบบัดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกต่องบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงยงัไม่ได้น ำมำถือปฏิบติั 
 
ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรือ่งต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูคำ่ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูคำ่ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจดัประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำ ยในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกจิกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกจิกำรเดยีวหรอืส่วนของกจิกำรหรอืประกอบด้วยกจิกำรมำกกว่ำหนึ่งแห่ง  

ซึง่ไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบกำรเงนิ 
รวมทัง้ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิ  
ของกจิกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไมแ่น่นอนของกำรวดัมลูคำ่ในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนข้อก ำหนดกำรบญัชีป้องกนั 
ควำมเสีย่งโดยเฉพำะ เพือ่บรรเทำผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมไมแ่น่นอนทีเ่กดิจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ 
เช่น อตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิทีก่ ำหนดจำกธุรกรรมกำรกูย้มื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุงได้
ก ำหนดให้กิจกำรให้ข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสี่ยงที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจำก 
ควำมไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 

 
ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง 

นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ ”ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  และอธบิำยถงึ
กำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 
 

ผู้บรหิำรของกลุ่มบรษิัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัเหล่ำนี้มำใช้ 
อย่ำงไรก็ตำมผู้บรหิำรของกลุ่มบรษิัทคำดว่ำผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวจะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบรษิทั 
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5 นโยบำยกำรบญัชี 
 
5.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มบรษิทัมอี ำนำจควบคุม กลุ่มบรษิทัมอี ำนำจควบคุมกจิกำรเมื่อกลุ่มบรษิทัรบัหรอื 
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพือ่ให้
ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มบรษิทัรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไว้ในงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มบรษิทัมอี ำนำจ 
ในกำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มบรษิทัสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้ 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 
รำยชือ่ของบรษิทัยอ่ยของกลุ่มบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 14 
 

ข) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มบรษิทัยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มบรษิทัปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มบรษิทั ผลต่ำงระหวำ่งรำคำจ่ำยซือ้หรอืรำคำขำยจำกกำรเปลีย่นแปลง
สดัสว่นในบรษิทัยอ่ย กบัรำคำตำมบญัชขีองสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้ตำมสดัสว่นทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
จะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 
ถำ้สดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรรว่มคำ้ลดลง แต่กลุ่มบรษิทัยงัคงมอีทิธพิลอยำ่งมนีัยส ำคญัหรอืยงัคงมกีำร
ควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงัก ำ ไรหรอื
ขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มบรษิทัสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน  
ทีเ่หลอือยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุตธิรรม ส่วนต่ำงทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุตธิรรมของ  
เงินลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริ่มแรกในกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถือครอง  
ทีเ่หลอือยูเ่ป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม, กำรรว่มคำ้ หรอื สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ค) รำยกำรระหวำ่งกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำรยอดคงเหลอื และก ำไรที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มบรษิัทจะถูกตดัออก ขำดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิ  
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มบรษิทัจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเว้นรำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรด้อยค่ำของ
สนิทรพัยท์ีโ่อน นโยบำยกำรบญัชขีองบรษิทัยอ่ยและเงนิลงทุนตำมวธิสีว่นไดเ้สยีถูกปรบัปรุงตำมควำมเหมำะสมเพือ่ให้
สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มบรษิทั 
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5.2 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรน ำเสนองบกำรเงนิ 

 
รำยกำรทีร่วมในงบกำรเงนิของแต่ละบรษิทัในกลุ่มบรษิทัถูกวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงนิของสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกจิ
หลกัทีแ่ต่ละบรษิทัด ำเนินงำนอยู่ หรอืสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิ  
ทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิของบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิ
รำยกำร หรอืวนัทีต่รีำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมลูคำ่ใหม ่ 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศและทีเ่กดิจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ ไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน หรอืบนัทกึไวใ้นส่วนของเจำ้ของถ้ำรำยกำรดงักล่ำว
เขำ้เงือ่นไขของกำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้ว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มบรษิทั 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มบรษิทั (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัทีม่สีกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ี
ภำวะเงนิเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิที่ใช้ในกำรน ำเสนองบกำรเงนิได้มี 
กำรแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรน ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
• สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ละงวดแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีข่องแต่ละงบแสดง

ฐำนะกำรเงนินัน้ 
• รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงคำ่ดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
• ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
5.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม  
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ และเงนิเบกิเกนิบญัช ี
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นสว่นของหนี้สนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 
  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

17 

5.4 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
ลกูหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีล่กูคำ้จะตอ้งช ำระซึง่เกดิจำกกำรขำยสนิคำ้และ/หรอืใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมือ่เริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็น
รำยกำรที่มอีงค์ประกอบด้ำนกำรจดัหำเงนิที่มนีัยส ำคญั กลุ่มบรษิัทจะรบัรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะ 
วดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มบรษิทัตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 5.6(ค) 
 

5.5 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่
ถ่วงน ้ำหนัก ตน้ทุนของกำรซื้อประกอบดว้ยรำคำซื้อ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิคำ้นัน้ เช่นค่ำอำกรขำเขำ้
และค่ำขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เงนิทีไ่ดร้บัคนื และรำยกำรอื่น ๆ ทีค่ล้ำยคลงึกนั ต้นทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รูป
และงำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ยคำ่วตัถุดบิ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใชจ้่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุย้ในกำรผลติซึง่ปันสว่นตำมเกณฑ์
กำรด ำเนินงำนตำมปกต ิแต่ไม่รวมต้นทุนกำรกู้ยมื มูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัประมำณจำกรำคำปกตทิีค่ำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติ
ธุรกจิหกัดว้ยคำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นเพือ่ใหส้นิคำ้นัน้ส ำเรจ็รปูรวมถงึคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย กลุ่มบรษิทับนัทกึบญัชคีำ่เผือ่กำรลดมลูค่ำ
ของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสือ่มคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 
 

5.6 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ก) กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูคำ่ของสนืทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

 
กำรจดัประเภทรำยกำรขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกจิ (Business Model) ของกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ยหรอืไม่ 
(Solely Payments of Principal and Interest: SPPI) กลุ่มบริษัทจดัประเภทสินทรพัย์ทำงกำรเงินตำมลักษณะกำร 
วดัมลูคำ่ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มบรษิทัจะจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัย์
เท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลอืก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมูลค่ำเงนิลงทุนใน  
ตรำสำรทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คำ้จะวดัมลูคำ่ดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
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ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรก กลุ่มบรษิทัตอ้งวดัมลูคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิทีไ่มไ่ดว้ดัมลูค่ำ
ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุนดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม บวกหรอืหกัดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรง
กบักำรได้มำหรอืกำรออกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ ต้นทุนกำรท ำรำยกำรของสนิทรพัย์ทำง
กำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุนนัน้รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงจะพิจำรณำในภำพรวมว่ำกระแสเงินสดที่เกิดจำกสินทรัพย์  
ทำงกำรเงนินัน้เป็นกำรจ่ำยเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม ่(Solely Payments of Principal and Interest) 
 
กำรวดัมลูคำ่ในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยูก่บัโมเดลทำงธุรกจิของกลุ่มบรษิทัในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ กำรวดัมลูค่ำตรำสำรหนี้สำมำรถท ำได ้3 วธิ ีโดยขึน้อยู่กบั
กำรจดัประเภทตรำสำรหนี้ของกลุ่มบรษิทั 
 

• รำคำทุนจดัจ ำหน่ำย – สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเมื่อกลุ่มบรษิทัถอืครอง
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้ตำมโมเดลธุรกจิทีม่วีตัถุประสงคก์ำรถอืครองสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเพือ่รบักระแสเงนิ
สดตำมสญัญำ และขอ้ก ำหนดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึง่ท ำใหเ้กดิกระแสเงนิสดซึง่เป็นกำรจ่ำย
เพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัที่ก ำหนดไว้ รำยได้ดอกเบี้ยจำกสินทรพัย์ 
ทำงกำรเงินดงักล่ำวต้องค ำนวณโดยใช้วิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำร  
ตดัรำยกำรจะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่น พรอ้มกบัก ำไรขำดทุน
จำกอตัรำแลกเปลีย่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่แสดงเป็นก ำไรหรอืขำดทุน 

• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) – สินทรพัย์ทำงกำรเงนิต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมโมเดลธุรกิจ 
ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อรบักระแสเงนิสดตำมสญัญำและเพื่อขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และข้อก ำหนดตำม
สญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งท ำให้เกดิกระแสเงนิสด ซึ่งเป็นกำรจ่ำยเพยีงเงนิต้นและดอกเบี้ยจำก  
ยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีก่ ำหนดไว ้กำรเปลีย่นแปลงของมลูคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิรบัรูผ้่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ยกเว้น รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ รำยได้ดอกเบี้ย และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวขอ้งจะรบัรู้เป็นก ำไรหรอืขำดทุน เมื่อมกีำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ก ำไรหรอื
ขำดทุนสะสมที่เคยรบัรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำก ำไรหรือ
ขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่น รำยได้ดอกเบี้ยจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำวต้อง
ค ำนวณโดยใชว้ธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกใน  
งบก ำไรขำดทุน 

• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) – สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำด้วย 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ต้องวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุน 
ทีเ่กดิจำกตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำ FVPL จะรบัรูเ้ป็นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรสุทธใินก ำไร/(ขำดทุน)อื่น
ในรอบระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 

 
ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 

 
กลุ่มบรษิัทต้องรบัรู้สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะเมื่อกลุ่มบรษิทัเป็น
คู่สญัญำตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำของเครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้ กำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมวธิปีกตติอ้ง
รบัรูร้ำยกำรในวนัซื้อขำย ซึง่เป็นวนัทีก่ลุ่มบรษิทัตกลงทีจ่ะซื้อหรอืขำยสนิทรพัย ์สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิจะถูกตดัรำยกำร
เฉพำะเมื่อสทิธติำมสญัญำทีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหมดอำยุ หรอืเมื่อกลุ่มบรษิทัโอนสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิ และเป็นกำรโอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
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ค) กำรดอ้ยคำ่ 
 
กลุ่มบรษิทัใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรูก้ำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ตำมประมำณ
กำรผลขำดทุนดำ้นเครดติตลอดอำยุของสนิทรพัยด์งักล่ำวตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มบรษิทัเริม่รบัรูล้กูหนี้กำรคำ้ 
 
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บริหำรได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต  
ที่มลีกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินก ำหนดช ำระ ทัง้นี้เนื่องจำกสนิทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำนัน้เป็นงำน  
ทีส่่งมอบแต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ซึง่มลีกัษณะควำมเสีย่งใกลเ้คยีงกบัลูกหนี้ส ำหรบัสญัญำประเภทเดยีวกนั ผูบ้รหิำรจงึได้
ใชอ้ตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติของลกูหนี้กบัสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย อตัรำขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำ
จะเกดิขึน้พจิำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี ขอ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลู
และปัจจยัในอนำคตทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลกูหนี้ 
 
ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มบรษิทัใชว้ธิกีำรทัว่ไป (General 
approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ซึ่งก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนที่
คำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึ้นของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมี
นยัส ำคญัหรอืไม ่และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
กลุ่มบรษิทัประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมกีำร
เพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะ
เกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก) 
 
กลุ่มบรษิัทพจิำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยพจิำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำ
ประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดตี  โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุน
ดำ้นเครดติถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั) 
โดยจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บั หมำยถงึผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึ่ง
กลุ่มบรษิทัคำดวำ่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมือ่แรกเริม่ของสญัญำ 
 
กลุ่มบรษิทัวดัมลูคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่จะไมไ่ดร้บัถ่วงน ้ำหนกัตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูคำ่เงนิตำมเวลำ 
• ขอ้มลูสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน เกีย่วกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจุบนัและ

กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 
กลุ่มบรษิทัและบรษิทัจะตดัจ ำหน่ำยลูกหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นเมื่อคำดว่ำจะไม่ไดร้บัช ำระคนื ผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำจะแสดงเป็นผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสุทธ ิแสดงเป็นก ำไร (ขำดทุน) อื่น ในงบก ำไรขำดทุน กำรไดช้ ำระ
หนี้คนืจำกจ ำนวนทีไ่ดต้ดัจ ำหน่ำยไปจะถูกบนัทกึกลบัรำยกำรในรำยกำรเดยีวกนักบัทีไ่ดบ้นัทกึผลขำดทุนไป 
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5.7 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนเดมิหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ต้นทุนเริม่แรก
รวมคำ่ใชจ้่ำยทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม  
เมื่อต้นทุนนัน้เกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มบรษิัทและต้นทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำ ได ้
อย่ำงน่ำเชื่อถอื มูลค่ำตำมบญัชขีองชิ้นส่วนทีถู่กเปลี่ยนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรบัค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ 
กลุ่มบรษิทัจะรบัรูร้ำยจ่ำยดงักล่ำวเป็นคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
ทีด่นิไม่มกีำรคดิค่ำเสือ่มรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัยอ์ื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์
ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 3 - 20 ปี 
อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 20 - 25 ปี 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 5 - 15 ปี 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 - 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 - 10 ปี 
 
ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบรษิทัไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์  
ใหเ้หมำะสม 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบจำกสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำก
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูใ้นรำยกำรรำยไดอ้ื่นหรอืคำ่ใชจ้่ำยอื่นในงบก ำไรขำดทุน 
 

5.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
เครือ่งหมำยกำรคำ้ 
 
เครื่องหมำยกำรคำ้ทีไ่ดม้ำซึ่งมอีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีท่รำบไดแ้น่นอนแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อ  
กำรดอ้ยคำ่ โดยจะตดัจ ำหน่ำยดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 10 ปี 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
สทิธกิำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมำบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนโดยตรงในกำรได้มำและกำรด ำเนินกำร  
ให้โปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้สำมำรถน ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตดัจ ำหน่ำยตำมวธิเีส้นตรงตลอดอำยุประมำณกำร  
ใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 3 - 10 ปี ตน้ทุนโดยตรงรวมถงึตน้ทุนพนักงำนทีท่ ำงำนในทมีพฒันำโปรแกรมคอมพวิเตอร์และ
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งตำมสดัสว่นทีเ่หมำะสม 
 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำประสทิธภิำพของโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หสู้งขึน้กว่ำเมื่อไดม้ำครัง้แรกจะบนัทกึรวมเป็นตน้ทุนเมื่อไดม้ำ
ซึง่โปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้ คำ่ใชจ้่ำยส ำหรบักำรดูแลและบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะบนัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้ 
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5.9 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มบรษิทัไมต่ดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่มท่รำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรดอ้ยคำ่เป็นประจ ำ
ทุกปี และเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสินทรพัย์ดังกล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ ส ำหรบัสินทรพัย์อื่นกลุ่มบริษัท  
จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมือ่มเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
จะรบัรูเ้มือ่มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมลูค่ำทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนื หมำยถงึ จ ำนวนทีส่งูกว่ำ
ระหว่ำงมลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูคำ่จำกกำรใช ้ 
 
เมือ่มเีหตุใหเ้ชือ่วำ่สำเหตุทีท่ ำใหเ้กดิกำรดอ้ยคำ่ในอดตีไดห้มดไปกลุ่มบรษิทัจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกดอ้ยคำ่ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ืน่ๆ 
ทีไ่มใ่ชค่ำ่ควำมนิยม 
 

5.10 สญัญำเช่ำ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ 
 
ณ วนัเริม่ต้นของสญัญำ กลุ่มบรษิทัประเมนิว่ำสญัญำเป็นสญัญำเช่ำหรอืประกอบด้วยสญัญำเช่ำหรอืไม่ โดยสญัญำจะเป็น
สญัญำเช่ำหรอืประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ ถ้ำสญัญำเช่ำนัน้เป็นกำรใหส้ทิธใินกำรควบคุมกำรใชส้นิทรพัยท์ีร่ะบุส ำหรบัช่วงเวลำหนึ่ง
เพือ่กำรแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีล สนิทรพัย์สทิธกิำรใชว้ดัมูลค่ำโดย  
ใช้รำคำทุน ซึ่งประกอบด้วยจ ำนวนเงนิของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเริม่แรก ปรบัปรุงด้วยกำรจ่ำยช ำระ ใด ๆ  
ตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีส่ญัญำเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญำเริม่มผีล ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ และประมำณกำร
ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นส ำหรบัผู้เช่ำในกำรรื้อและกำรขนย้ำยสินทรพัย์อ้ำงอิง กำรบูรณะสถำนที่ตัง้ของ สนิทรพัย์อ้ำงอิง หรือ 
กำรบรูณะสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหอ้ยูใ่นสภำพตำมทีก่ ำหนดไว ้หกัดว้ยสิง่จงูใจตำมสญัญำเชำ่ทีไ่ดร้บัใด ๆ 
 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่วดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ทีย่งัไมไ่ดจ้่ำยช ำระ ณ วนัทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีล 
ซึ่งคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยตำมนัยของสญัญำเช่ำหำกอตัรำนัน้สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเมื่อ แต่หำกอตัรำนัน้ไม่สำมำรถก ำหนดได ้
ทุกเมือ่ ผูเ้ชำ่ตอ้งใชอ้ตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ทีร่วมอยูใ่นกำรวดัมลูคำ่ของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ประกอบดว้ย 
 
• กำรจ่ำยช ำระคงที ่รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ 
• กำรจ่ำยช ำระคำ่เชำ่ผนัแปรทีข่ ึน้อยูก่บัดชันีหรอือตัรำ ซึง่กำรวดัมลูคำ่เริม่แรกใชด้ชันีหรอือตัรำ ณ วนัทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีล 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำใช้สทิธเิลอืกซื้อ หำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธเิลอืกซื้อนัน้ โดยรำคำดงักล่ำวเป็น 

คำ่เชำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระในระยะกำรต่อสญัญำตำมสทิธเิลอืกซือ้ และ 
• กำรจ่ำยช ำระคำ่ปรบัเพือ่กำรยกเลกิสญัญำเชำ่ หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลวำ่กลุ่มบรษิทัจะยกเลกิสญัญำเชำ่ 
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ในกำรใชว้ธิรีำคำทุน ผูเ้ช่ำตอ้งวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชด้ว้ยรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่
สะสม และปรบัปรุงดว้ยกำรวดัมลูคำ่ของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ใหม ่กลุ่มบรษิทัจะคดิคำ่เสือ่มรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชโ้ดยใชว้ธิี
เสน้ตรงนับจำกวนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีลจนถงึวนัสิน้สุดอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชห้รอืวนัสิน้สุดอำยุสญัญำเช่ำ
แลว้แต่วนัใดจะเกดิขึน้ก่อน อย่ำงไรกต็ำม หำกสญัญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัเมื่อสิน้สุด
อำยุสญัญำเช่ำ หรอืหำกรำคำทุนของสนิทรพัยส์ิทธกิำรใชส้ะทอ้นว่ำกลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธเิลอืกซื้อ กลุ่มบรษิทัตอ้งคดิค่ำเสื่อม
รำคำสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้จำกวนัที่สญัญำเช่ำเริม่มผีลจนถึงวนัสิ้นสุดอำยุกำรใช้ประโยชน์ของสนิทรพัย์อ้ำงองิ อำยุกำรใช้
ประโยชน์ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชพ้จิำรณำโดยใชห้ลกักำรเดยีวกนักบักำรพิจำรณำอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของทีด่นิ อำคำร และ
อุปกรณ์  
 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำตอ้งมกีำรวดัมูลค่ำใหม่เมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระในอนำคต ซึ่งอำจเกดิ
จำกกำรเปลีย่นแปลงดงัต่อไปนี้ 
 

• กำรเปลีย่นแปลงดชันีหรอือตัรำทีใ่ชใ้นกำรก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนัน้ 
• กำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• กลุ่มบรษิทัเปลีย่นแปลงกำรประเมนิกำรใชส้ทิธเิลอืกซือ้ สทิธกิำรต่อสญัญำ และสทิธเิลอืกในกำรยกเลกิสญัญำเชำ่ 
 

เมื่อหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีถู่กวดัมูลค่ำใหม่เพื่อสะทอ้นกำรเปลีย่นแปลงของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ กลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรู้
จ ำนวนเงนิของกำรวดัมูลค่ำของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ โดยกำรปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้อย่ำงไรกต็ำม ถ้ำมูลค่ำตำม
บญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชม้มีลูคำ่ลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมกีำรลดลงเพิม่เตมิจำกกำรวดัมลูคำ่ของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 
กลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรูจ้ ำนวนคงเหลอืของกำรวดัมลูคำ่ใหมใ่นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

สญัญำเชำ่ระยะสัน้ และสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคำ่ต ่ำ 
 

กลุ่มบรษิทัอำจเลอืกทีจ่ะไม่รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส ำหรบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ ซึง่เป็นสญัญำเช่ำทีม่อีำยุ
สญัญำเช่ำ 12 เดอืนหรอืน้อยกว่ำ หรอืสญัญำเช่ำซึ่งสนิทรพัย์อ้ำงองิมมีูลค่ำต ่ำ กลุ่มบรษิทัรบัรูก้ำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ดงักล่ำวเป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเชำ่ 
 

สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
 

กลุ่มบรษิทัพจิำรณำเมื่อเริม่แรกว่ำแต่ละสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำกำรเงนิหรอืสญัญำเช่ำด ำเนินงำน ในกำรจ ำแนกประเภท
สญัญำเช่ำแต่ละครัง้ กลุ่มบรษิทัต้องประเมนิว่ำสญัญำนัน้โอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัย์อ้ำงองิ 
ที่ผู้เป็นเจ้ำของพงึได้รบัว่ำสญัญำเช่ำมกีำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนทัง้หมดหรอืไม่ หำกเป็นไปตำมนัน้ สญัญำเช่ำ
ดงักล่ำวจดัประเภทเป็นสญัญำเชำ่เงนิทุน หรอืหำกไมเ่ป็นไปตำมนัน้ สญัญำเชำ่ดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน 
 

สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิที่จ่ำย  
ตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้บนัทกึเป็นรำยได้ทำงกำรเงนิคำ้งรบั 
รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำระยะยำวรบัรู้ตลอดอำยุของสญัญำเช่ำโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงทีทุ่กงวด 
ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริ่มแรกและจะทยอยรบัรู้โดยลดจำกรำยได้  
ตลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 

สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิในส่วนทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ และตดัค่ำเสื่อม
รำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ด้วยเกณฑ์เดียวกนักบัรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท ซึ่ง 
มลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนั รำยไดค้ำ่เชำ่ (สทุธจิำกสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ชำ่) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดชว่งเวลำกำรใหเ้ชำ่ 
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5.11 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 

กลุ่มบรษิทัจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
• หำกกลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดได้นัน้ เครื่องมือทำงกำรเงนินัน้  
จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกจิกำร
เองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพือ่แลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ เครื่องมอื  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 

เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรวดัมลูคำ่ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกกลุ่มบรษิัทต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหนี้สนิ  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมือ่ภำระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดม้กีำรยกเลกิไป 
หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะต้องพจิำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมลูค่ำตำมบญัช ี
ทีเ่หลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแลว้ว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดมิ (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
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5.12 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ย ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษีเงนิไดจ้ะรบัรู้  
ในงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรง  
ไปยงัสว่นของเจำ้ของ 
 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 
 
ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีที่มผีลบงัคบัใช้อยู่ หรอืที่คำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจ ะมผีล
บงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ ในกรณี  
ที่กำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กบักำรตีควำม กลุ่มบรษิัทจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวน  
ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดง  
อยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบรษิัทจะไม่รบัรู้ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวที่เกิดจำกเหตุกำรณ์
ต่อไปนี้ 
 
• กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อ

ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี
• ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มบรษิทัสำมำรถควบคุมจงัหวะ

เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไมเ่กดิขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 
 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบรษิทัจะมกี ำไรทำงภำษเีพยีงพอทีจ่ะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำย
ที่จะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้  
รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภำษีเงนิได้ทีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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5.13 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
ก) ผลประโยชน์ระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ี
เช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน และโบนัส ของพนักงำนปัจจุบนัทีร่บัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิน้สดุ
รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงิน 
 
โครงกำรสมทบเงนิ ไดแ้ก่ โครงกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี กลุ่มบรษิทัจะจ่ำยเงนิสมทบใหก้องทุนในจ ำนวนเงนิทีค่งที ่
กลุ่มบริษัทไม่มีภำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยช ำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ำยเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ 
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำย ุ
 
โครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นกังำนจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระทุก 2-3 ปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณ
กำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อตัรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบ
ก ำหนดของพนัธบตัรทีใ่กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดที่เกดิขึ้น และ
รวมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 

 
ง) ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 

 

กลุ่มบรษิทัไดจ้ดัใหม้โีครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นส ำหรบัพนักงำนทีท่ ำงำนครบระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมนโยบำย
ของกลุ่มบรษิทั 
 

หนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนจะถูกบนัทกึ เช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ ยกเวน้กำรรบัรูก้ ำไรและขำดทุน
จำกกำรวดัมลูคำ่ใหมท่ีบ่นัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

จ) ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้ำง 
 
กลุ่มบรษิทัจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้งก่อนถงึก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มบรษิทัไม่สำมำรถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 
และ 2) กจิกำรรบัรูต้้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งที่เกี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ที่มกี ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน
ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำนตอ้งคดิลดเป็นมลูคำ่ปัจจุบนั 
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5.14 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มบรษิัทมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตี  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณ
กำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มบรษิทัจะวดัมลูค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชม้ลูค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

5.15 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัทีบ่รษิทัสำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลไดอ้ยำ่งอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจำ้ของ  
 
ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วกบักำรออกหุน้ใหม่ซึ่งสุทธจิำกภำษจีะแสดงไวใ้นส่วนของเจำ้ของโดยน ำไปหกัจำกสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บั
จำกกำรออกหุน้ดงักล่ำว 
 

5.16 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ำยไดเ้มื่อลูกคำ้ไดร้บักำรควบคุมสนิคำ้หรอืบรกิำรดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนสุทธทิีก่ลุ่มบรษิทัคำดวำ่จะมี
สทิธไิดร้บัเป็นกำรแลกเปลีย่น ตำมเงื่อนไขในสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้เมื่อส่งสนิคำ้และ
โอนกำรควบคุมสนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ ในวนัทีท่ ำสญัญำกบัลกูคำ้กลุ่มบรษิทัประเมนิสนิคำ้ทีร่ะบุในสญัญำเพือ่ระบุภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ
ตำมสญัญำ แต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิในสญัญำคอืกำรส่งมอบสนิค้ำและบรกิำรที่มคีวำมแตกต่ำงกนั รำคำของรำยกำรต้อง  
ปันส่วนให้แต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิในสญัญำโดยใช้เกณฑ์ของรำคำขำยแบบเอกเทศของสนิค้ำหรือบริกำรที่แตกต่ำงกนั  
ตำมสญัญำทีท่ ำไวก้บัลกูคำ้เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่กำรรบัรูร้ำยไดถู้กตอ้งและรบัรูใ้นเวลำทีเ่หมำะสม 
 
รำยไดด้อกเบีย้รบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้งและอตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
 
รำยไดเ้กีย่วกบัคำ่สทิธทิีก่ ำหนดจำกยอดขำยรบัรูเ้มือ่กำรขำยทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้กดิขึน้ 
 
รำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มือ่สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้เกดิขึน้ 
 

5.17 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรอบระยะเวลำบญัชี
ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล เงนิปันผลระหว่ำงกำลจะรบัรูเ้มือ่ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร 
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6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
6.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มบรษิทัมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิ ซึ่งไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นและ
ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ย) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเชื่อ และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงของ 
กลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบที่ท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำน 
ทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้กลุ่มบรษิทัจงึใชเ้ครื่องมอือนุพนัธท์ำงกำรเงนิเพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง
บำงประกำรทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
กำรจดักำรควำมเสีย่งด ำเนินงำนโดยสว่นงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มบรษิทั โดยนโยบำยของกลุ่มบรษิทัไดร้วมนโยบำยควำมเสี่ยง
ในดำ้นต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ ควำมเสีย่งจำกกำรให้
สนิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง โดยหลกักำรในกำรป้องกนัควำมเสีย่งเป็นไปตำมนโยบำยทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมกำร
กลุ่มบรษิทัและยงัใชเ้ป็นเครือ่งมอืหลกัในกำรสือ่สำรและควบคุมโดยสว่นงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มบรษิทั 
 
6.1.1 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 
 
ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศจงึมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศอนัเกีย่วเนื่อง
จำกกำรซื้อขำยสนิค้ำเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบรษิัทมแีนวทำงบรหิำรควำมเสี่ยงโดยพจิำรณำกำรท ำสญัญำ
แลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำตำมควำมเหมำะสม กลุ่มบรษิัทใช้สญัญำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำทีท่ ำกบัสถำบนักำรเงนิเพือ่ป้องกำรควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วเนื่องกบัสกุลเงนิทีใ่ชว้ดัมลูคำ่ 
 
กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศคงเหลอื ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปลี่ยนถวัเฉล่ีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

สกลุเงิน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท บำท บำท 
       
เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 19,303 30,520 58,876 24,393 30.12 30.15 
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กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมสีญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลอืดงันี้ 
 

 จ ำนวน จ ำนวน อตัรำแลกเปลี่ยนตำมสญัญำของ  

สกลุเงิน 
ท่ีซ้ือ 
(ล้ำน) 

ท่ีขำย 
(ล้ำน) จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย 

วนัครบก ำหนด 
ตำมสญัญำ 

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 0.96 0.34 29.87 - 30.15 บำท 

ต่อเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ 

30.07 - 30.12 บำท 
ต่อเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิำ  

เมษำยน  
พ.ศ. 2564 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 2.40 0.59 30.08 - 30.24 บำท 

ต่อเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ 

30.21 บำท 
ต่อเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิำ  

พฤษภำคม  
พ.ศ. 2563 

 

ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 

รำยได้และกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ยในตลำด  
กลุ่มบรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ และเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิทัมอีตัรำดอกเบี้ยลอยตวัหรอือตัรำดอกเบี้ยคงทีซ่ึ่งใกลเ้คยีงกบั
อตัรำตลำดในปัจจุบนั  
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบีย้ และส ำหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ
ทีม่อีตัรำดอกเบีย้คงทีส่ำมำรถแยกตำมวนัทีค่รบก ำหนด หรอืวนัทีม่กีำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหม่ (หำกวนัทีม่กีำรก ำหนด
อตัรำดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั ไม่มี

อตัรำ
ดอกเบีย้ 
พนับำท 

 
ดอกเบีย้
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 
5 ปี 

พนับำท 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 
5 ปี 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 
          

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 8,390 - - 110,875 119,265 0.05 - 0.13 
          

หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 359,481 - - - - - - 359,481 0.75 - 0.95 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 2,686 4,569 - - - - - 7,255 4.00 - 4.50 
 362,167 4,569 - - - - - 366,736  
          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562          
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 90,345 - - 1,905 92,250 0.10 - 0.50 
          

หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 489,020 - - - - - - 489,020 1.35 - 1.40 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 2,286 5,528 - - - - - 7,814 2.95 - 4.50 
 491,306 5,528 - - - - - 496,834  
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั ไม่มี

อตัรำ
ดอกเบีย้ 
พนับำท 

 
ดอกเบีย้
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 

1 - 5 ปี 
พนั
บำท 

มำกกว่ำ 
5 ปี 

พนับำท 

ภำยใน  
1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 
5 ปี 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 
          
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 8,390 - - 427 8,817 0.05 - 0.13 
          
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 359,481 - - - - - - 359,481 0.75 - 0.95 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 2,686 4,569 - - - - - 7,255 4.00 - 4.50 
 362,167 4,569 - - - - - 366,736  
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562          
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 11,737 - - 1,902 13,639 0.10 - 0.38 
          
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 489,020 - - - - - - 489,020 1.35 - 1.40 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 2,286 5,528 - - - - - 7,814 2.95 - 4.50 
 491,306 5,528 - - - - - 496,834  

 
6.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด กระแสเงนิสดตำมสญัญำของ
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นสนิเชือ่แก่ลกูคำ้และลกูหนี้คงคำ้ง 

 
ก) กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
กลุ่มบรษิทับรหิำรควำมเสีย่งด้ำนเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสีย่ง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
กลุ่มบริษัทจะเลือกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิที่มีควำมน่ำเชื่อถือ ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกค้ำ กลุ่มบริษัท  
มนีโยบำยทีท่ ำใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่ำไดข้ำยสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม โดยพจิำรณำจำกฐำนะ
กำรเงนิ ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ และปัจจยัอื่น ๆ และก ำหนดกำรให้วงเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมนิตำมนโยบำย
ดงักล่ำว นอกจำกนัน้ ผูบ้รหิำรในสำยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติ
ของลกูคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ กลุ่มบรษิทัและบรษิทัไมม่กีำรกระจุกตวัของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่ป็นสำระส ำคญั  
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัเป็นกำรลงทุนทีม่คีวำมเสีย่งทีอ่ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดเ้มือ่เปรยีบเทยีบ
กบัผลตอบแทน กลุ่มบรษิทัมกีำรพจิำรณำกำรลงทุนอยำ่งสม ่ำเสมอวำ่ยงัมคีวำมเสีย่งทีอ่ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืไม่ 
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ข) กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีต่อ้งมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำ
จะเกดิขึน้  
 
ประมำณกำรอตัรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำกประวตัิกำรช ำระเงนิจำกกำรขำยในช่วง
ระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง และประสบกำรณ์ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ทัง้นี้  อัตรำ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นถงึขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัและคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเกีย่วกบัปัจจยั
ทำงเศรษฐกิจมหภำคที่จะมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระของลูกค้ำในประเทศที่กลุ่มบริษัทขำยสินค้ำ 
และให้บรกิำรนัน้เป็นปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งมำกทีสุ่ด จงึได้ปรบัอตัรำผลขำดทุนด้ำนเครดติทีไ่ด้จำกประสบกำรณ์ในอดตี
เพือ่ใหส้ะทอ้นถงึกำรคำดกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงจำกปัจจยัเหล่ำนี้ 
 

6.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
จ ำนวนเงนิสดทีม่อีย่ำงเพยีงพอและควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงนิทุนผ่ำนวงเงนิในกำรกูย้มืทีไ่ดม้กีำรตกลงไวแ้ลว้
อย่ำงเพยีงพอย่อมแสดงถงึกำรจดักำรควำมเสีย่งของสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ซึ่งวงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดใ้ชไ้ดเ้ปิดเผย
ไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 19 ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มบรษิทัไดต้ัง้เป้ำหมำยว่ำจะใชค้วำมยดืหยุ่นในกำรระดมเงนิทุน 
โดยกำรรกัษำวงเงนิสนิเชื่อที่ตกลงไว้อย่ำงเพียงพอเนื่องจำกลกัษณะของธุรกิจที่เป็นฐำนของกลุ่มบรษิัทสำมำรถ
เปลีย่นแปลงได ้
 
กำรวิเครำะห์อำยุครบก ำหนดตำมสญัญำของหนี้สนิทำงกำรเงนิ ยกเว้นสญัญำอนุพนัธ์ ได้แสดงไว้ในหมำยเหตุฯ  
ขอ้ 6.1.1 (ข) สญัญำอนุพนัธข์องกลุ่มบรษิทัทัง้หมด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จะครบก ำหนดช ำระเงนิในหนึ่งปี 

 
6.2 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบรษิทัในกำรบรหิำรทุนของกลุ่มบรษิทันัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ของกลุ่มบรษิทั เพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ำรงไวซ้ึง่โครงสรำ้งของทุน
ทีเ่หมำะสมเพือ่ลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รอืปรบัโครงสรำ้งของทุน กลุ่มบรษิทัอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ กำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  
กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพือ่ลดภำระหนี้สนิ 
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7 มูลค่ำยติุธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีมู่ลค่ำยุตธิรรมใกล้เคยีงกบั
รำคำตำมบญัช ี
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สินทรพัย ์     
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 58 76 58 76 
     
หน้ีสิน     
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (52) (349) (52) (349) 
 

8 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอยำ่งต่อเนื่อง และอยูบ่นพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
กลุ่มบรษิทัมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใช้ขอ้สมมตฐิำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชอีำจ 
ไม่ตรงกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ประมำณทำงกำรบญัชทีีส่ ำคญัและขอ้สมมตฐิำนทีม่คีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญัทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิ  
กำรปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 
กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอ้ำงองิจำกสมมตฐิำนที่เกี่ยวกบัควำมเสี่ยงในกำรผดินัดช ำระหนี้และอตัรำกำร
ขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิ กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลอืกปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำรค ำนวณกำร
ดอ้ยค่ำบนพืน้ฐำนของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิกำรและสภำวะแวดลอ้มทำงตลำดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต 
ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึ้นอยู่กบัข้อสมมติฐำนหลำยข้อ ข้อสมมติฐำนที่ใช้และผลกระทบจำก 
กำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 21 
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9 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
คณะผู้บรหิำรกลุ่มบรษิทั คอื ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั ผู้บรหิำรก ำหนดส่วนงำนด ำเนินงำนจำก
ขอ้มลูทีจ่ะถูกสอบทำนโดยคณะผูบ้รหิำรกลุ่มบรษิทั โดยมจีุดประสงคเ์พือ่จดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของสว่นงำน 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบรหิำรงำน กลุ่มบรษิทัจดัโครงสรำ้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกจิตำมประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิำร กลุ่มบรษิทั 
มสีว่นงำนทีร่ำยงำนทัง้สิน้ 3 สว่นงำน ดงันี้ 
 
• ผลติภณัฑอ์ำหำรกุง้ 
• ผลติภณัฑอ์ำหำรปลำ 
• ผลติภณัฑอ์ื่น ๆ 
 
กลุ่มบรษิทัไมม่กีำรรวมสว่นงำนด ำเนินงำนเป็นสว่นงำนทีร่ำยงำนขำ้งตน้ 
 
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละสว่นงำนแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรตดัสนิใจ
เกีย่วกบักำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กลุ่มบรษิทัประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนโดยพจิำรณำจำก
ก ำไรขัน้ตน้ ซึง่วดัมลูคำ่โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นกำรวดัก ำไรขัน้ตน้ในงบกำรเงนิ 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ของขอ้มลูจ ำแนกตำมสว่นงำนของกลุ่มบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
ผลิตภณัฑ ์
อำหำรกุ้ง 

ผลิตภณัฑ ์
อำหำรปลำ ผลิตภณัฑอ่ื์น  ๆ รวม 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,100,423 1,648,137 435,250 4,183,810 
ผลกำรด ำเนินงำน     
ก ำไรขัน้ต้นของส่วนงำน 470,115 238,587 (14,408) 694,294 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร (รวมผลขำดทุนดำ้น     
   เครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของลกูหนี้กำรคำ้     
   และลกูหนี้อื่น)    (304,595) 
รำยได(้คำ่ใชจ้่ำย)อื่น สทุธ ิ    65,168 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน    454,867 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (5,369) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้    449,498 
ภำษเีงนิได ้    (39,068) 
ก ำไรส ำหรบัปี    410,430 
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 2,100,423 1,648,137 435,250 4,183,810 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ผลิตภณัฑ ์
อำหำรกุ้ง 

ผลิตภณัฑ ์
อำหำรปลำ ผลิตภณัฑอ่ื์น  ๆ รวม 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,430,067 2,117,519 301,663 4,849,249 
ผลกำรด ำเนินงำน     
ก ำไรขัน้ต้นของส่วนงำน 492,843 443,483 (49,159) 887,167 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร (รวมผลขำดทุนดำ้น     
   เครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของลกูหนี้กำรคำ้     
   และลกูหนี้อื่น)    (298,957) 
รำยได(้คำ่ใชจ้่ำย)อื่น สทุธ ิ    327,280 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน    915,490 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (6,449) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้    909,041 
ภำษเีงนิได ้    (69,262) 
ก ำไรส ำหรบัปี    839,779 
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 2,430,067 2,117,519 301,663 4,849,249 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัเขตภมิูศำสตร ์
 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดขึน้ตำมสถำนทีต่ัง้ของลูกคำ้ทีแ่สดงในงบกำรเงนิรวม และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก   
   ประเทศไทย 4,054,794 4,668,170 
   ประเทศอื่น ๆ 129,016 181,079 
รวมรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 4,183,810 4,849,249 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่ซึ่งเป็นกจิกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนัจ ำนวน 1 รำย  
เป็นจ ำนวนเงนิ 254 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 6 ของรำยไดร้วม (พ.ศ. 2562: จ ำนวน 1 รำย เป็นจ ำนวนเงนิ 546 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 11 
ของรำยไดร้วม) ซึง่เป็นรำยไดจ้ำกผลติภณัฑอ์ำหำรปลำ 
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10 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ผู้บริหำรของกลุ่มบรษิัทและบริษัทได้ประเมนิโมเดลธุรกิจที่ใช้จดักำรสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิที่กลุ่มบรษิัทถืออยู่ และได้  
จดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิดงัต่อไปนี้  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
มูลค่ำยติุธรรมผำ่น

ก ำไรขำดทุน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 
มูลค่ำยติุธรรมผำ่น

ก ำไรขำดทุน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - 119,265 - 8,817 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - 527,234 - 527,233 
สนิทรพัยต์รำสำรอนุพนัธ ์ 58 - 58 - 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - 186 - 185 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 359,481 - 359,481 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 501,087 - 500,561 
หนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ ์ 52 - 52 - 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
มูลค่ำยติุธรรมผำ่น

ก ำไรขำดทุน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 
มูลค่ำยติุธรรมผำ่น

ก ำไรขำดทุน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - 92,250 - 13,639 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - 586,113 - 586,113 
สนิทรพัยต์รำสำรอนุพนัธ ์ 76 - 76 - 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - 414 - 414 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 489,020 - 489,020 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 451,205 - 450,932 
หนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ ์ 349 - 349 - 
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11 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิสดในมอื 634 608 633 604 
เงนิฝำกกระแสรำยวนัและออมทรพัย ์ 118,631 91,642 8,184 13,035 
รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 119,265 92,250 8,817 13,639 
 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัยม์อีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 0.05 ถงึรอ้ยละ 0.13 ต่อปี (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 0.10 ถงึรอ้ยละ 0.50 ต่อปี) 
 

12 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ 624,538 678,867 624,538 678,867 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ (105,343) (101,429) (105,343) (101,429) 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 519,195 577,438 519,195 577,438 
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 6 82 5 82 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 30) 8,033 8,593 8,033 8,593 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 7,115 12,057 7,000 11,939 
บตัรภำษ ี 523 119 523 119 
เงนิทดรองจ่ำย 3,066 1,140 3,066 1,140 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้อุปกรณ์ 12,980 11,775 - 11,775 
รวมลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 550,918 611,204 537,822 611,086 
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ลกูหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลกูหนี้กำรคำ้ - บุคคลและกจิกำรอืน่     
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 280,016 309,901 280,016 309,901 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 178,040 206,507 178,040 206,507 
3 - 6 เดอืน 40,413 24,980 40,413 24,980 
6 - 12 เดอืน 7,789 12,953 7,789 12,953 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 90,184 85,959 90,184 85,959 
 596,442 640,300 596,442 640,300 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ (103,906) (100,929) (103,906) (100,929) 
 492,536 539,371 492,536 539,371 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ - บุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 30)     
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 18,018 36,969 18,018 36,969 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 2,825 1,598 2,825 1,598 
3 - 6 เดอืน 7,253 - 7,253 - 
 28,096 38,567 28,096 38,567 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ (1,437) (500) (1,437) (500) 
 26,659 38,067 26,659 38,067 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 519,195 577,438 519,195 577,438 
 
ระยะเวลำกำรใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรอื่น และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยเฉลีย่คอื 38 วนั และ 35 วนั ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562: 36 วนั 
และ 38 วนั ตำมล ำดบั) เนื่องจำกลกัษณะของลกูหนี้กำรคำ้เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน มลูคำ่ยุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัชี 
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คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

อตัรำผล
ขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำด
ว่ำจะเกิดขึน้ 

มูลค่ำตำม
บญัชี

ขัน้ต้นของ
ลกูหน้ี
กำรค้ำ 

ค่ำเผือ่ 
ผลขำดทุน

ลกูหน้ี
กำรค้ำ 

อตัรำผล
ขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำด
ว่ำจะเกิดขึน้ 

มูลค่ำตำม
บญัชี

ขัน้ต้นของ
ลกูหน้ี
กำรค้ำ 

ค่ำเผือ่ 
ผลขำดทุน

ลกูหน้ี
กำรค้ำ 

 (ร้อยละ) พนับำท พนับำท (ร้อยละ) พนับำท พนับำท 
       
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 0.48 298,035 (1,432) 0.52 346,870 (1,790) 
เกนิก ำหนดช ำระ 1 - 30 วนั 1.18 84,464 (996) 1.69 118,712 (2,008) 
เกนิก ำหนดช ำระ 31 - 60 วนั 2.48 52,646 (1,304) 3.37 71,084 (2,396) 
เกนิก ำหนดช ำระ 61 - 90 วนั 10.49 43,755 (4,590) 19.10 18,310 (3,497) 
เกนิก ำหนดช ำระ 91 - 120 วนั 12.58 27,846 (3,503) 29.91 8,902 (2,663) 
เกนิก ำหนดช ำระ 121 - 180 วนั 15.00 19,819 (2,973) 33.08 16,078 (5,318) 
เกนิก ำหนดช ำระ 181 - 365 วนั 42.53 7,789 (3,313) 61.59 12,952 (7,977) 
เกนิก ำหนดช ำระมำกกวำ่ 365 วนัขึน้ไป 96.73 90,184 (87,232) 88.16 85,959 (75,780) 
รวม  624,538 (105,343)  678,867 (101,429) 
 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้สำมำรถกระทบยอดไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี (101,429) (106,799) (101,429) (106,799) 
ผลขำดทุน(เพิม่ขึน้)ลดลงระหวำ่งปีทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุน (4,880) 4,413 (4,880) 4,413 
ลกูหนี้กำรคำ้ทีไ่ม่สำมำรถเกบ็เงนิไดท้ีต่ดัจ ำหน่ำย 
   ระหว่ำงปี 966 957 966 957 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี (105,343) (101,429) (105,343) (101,429) 

  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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13 สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู - สทุธ ิ 158,680 113,175 158,680 113,175 
วตัถุดบิ 235,546 191,474 235,546 191,474 
วสัดุประกอบและภำชนะบรรจุ - สุทธ ิ 8,800 10,702 8,800 10,702 
สนิคำ้ระหวำ่งทำง 56,961 27,103 56,961 27,103 
อะไหลแ่ละของใชส้ิน้เปลอืง 37,982 33,947 37,982 33,947 
รวมสนิคำ้คงเหลอื - สทุธ ิ 497,969 376,401 497,969 376,401 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทตัง้รำยกำรค่ำเผื่อมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รบัและค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมสภำพ 
ในงบกำรเงนิจ ำนวน 30.93 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562: จ ำนวน 29.97 ลำ้นบำท) 
 

14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
รำยละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 
 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ทุนเรียกช ำระแล้ว สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
   31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้นใน

ประเทศ 
พ.ศ. 2563 
ล้ำนรเูปีย 

พ.ศ. 2562 
ล้ำนรเูปีย 

พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

         
PT Thai Union Kharisma  
   Lestari (TUKL) 

ผลติและจ ำหน่ำยอำหำรสตัวน์ ้ำ 
(ยงัไมเ่ริม่ด ำเนินกจิกำร) 

อนิโดนีเซยี 129,948 86,632 65 65 302,149 205,056 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยระหว่ำงปี มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 205,056 
เพิม่ขึน้ 97,093 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 302,149 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 บรษิทัไดช้ ำระเงนิค่ำหุน้เพิม่เตมิใหแ้ก่ PT Thai Union Kharisma Lestari เป็นจ ำนวนเงนิรวม 43,316 ลำ้นรูเปีย 
(เทยีบเท่ำ 97 ลำ้นบำท) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัยอ่ยดงักล่ำวยงัไมไ่ดเ้ริม่ประกอบธุกจิ และอยูใ่นระหวำ่งกำรก่อสรำ้งอำคำรโรงงำนเพือ่ด ำเนินธุรกจิ 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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15 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุอำคำร 

เครื่องจกัรและ 
อปุกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง  
ติดตัง้ และอปุกรณ์

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 
สินทรพัยร์ะหว่ำง 

ติดตัง้และก่อสร้ำง รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 127,255 613,335 1,274,576 39,919 27,226 20,596 2,102,907 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (25,057) (287,454) (782,456) (28,664) (25,279) - (1,148,910) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 102,198 325,881 492,120 11,255 1,947 20,596 953,997 
        

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 102,198 325,881 492,120 11,255 1,947 20,596 953,997 
ซือ้เพิม่ขึน้ 204,562 52 30,565 6,861 8 56,091 298,139 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (2,888) (113) - - (3,001) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (27) (1) - - (28) 
โอนเขำ้ (ออก) 312 9,131 43,600 483 - (53,526) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (1,837) (24,450) (85,524) (6,410) (507) - (118,728) 
กำรดอ้ยคำ่ - - (28,339) - - - (28,339) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (2,766) - - (2) - (469) (3,237) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 302,469 310,614 449,507 12,073 1,448 22,692 1,098,803 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 328,851 622,518 1,324,684 44,985 25,543 22,692 2,369,273 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (26,382) (311,904) (846,838) (32,912) (24,095) - (1,242,131) 
      คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - (28,339) - - - (28,339) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 302,469 310,614 449,507 12,073 1,448 22,692 1,098,803 
  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

40 

 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุอำคำร 

เครื่องจกัรและ 
อปุกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง  
ติดตัง้ และอปุกรณ์

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 
สินทรพัยร์ะหว่ำง 

ติดตัง้และก่อสร้ำง รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563        
รำคำทุน 328,851 622,518 1,324,684 44,985 25,543 22,692 2,369,273 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (26,382) (311,904) (846,838) (32,912) (24,095) - (1,242,131) 
      คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - (28,339) - - - (28,339) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 302,469 310,614 449,507 12,073 1,448 22,692 1,098,803 
        

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 302,469 310,614 449,507 12,073 1,448 22,692 1,098,803 
ซือ้เพิม่ขึน้ 14,104 - 27,235 5,116 3,330 261,915 311,700 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (1,302) (109) - - (1,411) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (86) - - - (86) 
โอนเขำ้ (ออก) 3,412 20,735 159,696 886 - (184,729) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (3,316) (25,050) (87,450) (6,760) (1,126) - (123,702) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยคำ่ - - 191 - - - 191 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (3,264) - - (1) - 330 (2,935) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 313,405 306,299 547,791 11,205 3,652 100,208 1,282,560 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำทุน 343,102 643,253 1,484,304 45,704 28,806 100,208 2,645,377 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (29,697) (336,954) (910,005) (34,499) (25,154) - (1,336,309) 
      คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - (26,508) - - - (26,508) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 313,405 306,299 547,791 11,205 3,652 100,208 1,282,560 
  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องจกัรและ 
อปุกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ 
และอปุกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัยร์ะหว่ำง 
ติดตัง้และก่อสร้ำง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 127,255 613,335 1,274,576 39,882 27,226 20,428 2,102,702 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (25,057) (287,454) (782,456) (28,662) (25,279) - (1,148,908) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 102,198 325,881 492,120 11,220 1,947 20,428 953,794 
        

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 102,198 325,881 492,120 11,220 1,947 20,428 953,794 
ซือ้เพิม่ขึน้ 1,745 52 30,565 6,709 8 50,922 90,001 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (2,888) (113) - - (3,001) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (27) (1) - - (28) 
โอนเขำ้ (ออก) 312 9,131 43,600 483 - (53,526) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (1,837) (24,450) (85,524) (6,378) (507) - (118,696) 
กำรดอ้ยคำ่ - - (28,339) - - - (28,339) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 102,418 310,614 449,507 11,920 1,448 17,824 893,731 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 128,799 622,518 1,324,684 44,798 25,543 17,824 2,164,166 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (26,381) (311,904) (846,838) (32,878) (24,095) - (1,242,096) 
      คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - (28,339) - - - (28,339) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 102,418 310,614 449,507 11,920 1,448 17,824 893,731 
  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องจกัรและ 
อปุกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ 
และอปุกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัยร์ะหว่ำง 
ติดตัง้และก่อสร้ำง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563        
รำคำทุน 128,799 622,518 1,324,684 44,798 25,543 17,824 2,164,166 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (26,381) (311,904) (846,838) (32,878) (24,095) - (1,242,096) 
      คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - (28,339) - - - (28,339) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 102,418 310,614 449,507 11,920 1,448 17,824 893,731 
        
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 102,418 310,614 449,507 11,920 1,448 17,824 893,731 
ซือ้เพิม่ขึน้ 6,713 - 27,235 5,076 3,330 174,133 216,487 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (1,302) (109) - - (1,411) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (86) - - - (86) 
โอนเขำ้ (ออก) 3,412 20,735 159,696 886 - (184,729) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (3,316) (25,050) (87,450) (6,706) (1,126) - (123,648) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยคำ่ - - 191 - - - 191 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 109,227 306,299 547,791 11,067 3,652 7,228 985,264 
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำทุน 138,924 643,253 1,484,304 45,480 28,806 7,228 2,347,995 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (29,697) (336,954) (910,005) (34,413) (25,154) - (1,336,223) 
      คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - (26,508) - - - (26,508) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 109,227 306,299 547,791 11,067 3,652 7,228 985,264 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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คำ่เสือ่มรำคำไดแ้สดงรำยกำรไวใ้นงบก ำไรขำดทุนดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ตน้ทุนขำย 115,430 111,799 115,430 111,799 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 71 - 71 - 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 8,201 6,929 8,147 6,897 
รวมคำ่เสือ่มรำคำ 123,702 118,728 123,648 118,696 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัไมม่ทีีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ทีต่ดิภำระค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 
 

16 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิ 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิมรีำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ ดงันี้  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - รำคำตำมบญัชี     
ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 5,037 6,969 5,037 6,969 
อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 1,702 - 1,702 - 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำน 776 1,173 776 1,173 
ยำนพำหนะ 29 628 29 628 
     

รวมสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 7,544 8,770 7,544 8,770 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
สว่นทีห่มนุเวยีน 2,686 2,286 2,686 2,286 
สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 4,569 5,528 4,569 5,528 
     

รวมหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 7,255 7,814 7,255 7,814 
 

  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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รำยกำรทีร่บัรูใ้นงบกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ค่ำเส่ือมรำคำสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้     
ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ (1,932) (2,721) (1,932) (2,721) 
อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร (366) - (366) - 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำน (397) (462) (397) (462) 
ยำนพำหนะ (510) (656) (510) (656) 
รวมคำ่เสือ่มรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ (3,205) (3,839) (3,205) (3,839) 
     
กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชร้ะหว่ำงปี 2,069 943 2,069 943 
     
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเชำ่ 2,958 3,919 2,958 3,919 
     
ตน้ทุนทำงกำรเงนิสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 330 485 330 485 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ระยะสัน้ (รวมอยูใ่น 
   ตน้ทุนขำยและคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร) 299 319 97 81 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคำ่ต ่ำ 
   (ไมร่วมสญัญำเชำ่ระยะสัน้) (รวมอยูใ่นตน้ทุนขำย 
   และคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร)  30 44 30 44 
 
  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

45 

17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 
 
 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เครื่องหมำยกำรค้ำ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 20,000 16,285 36,285 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (17,867) (13,780) (31,647) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 2,133 2,505 4,638 
    

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 2,133 2,505 4,638 
ซือ้เพิม่ขึน้ - 3,095 3,095 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (1,067) (2,182) (3,249) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สทุธ ิ 1,066 3,418 4,484 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 20,000 19,380 39,380 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (18,934) (15,962) (34,896) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 1,066 3,418 4,484 
    

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 1,066 3,418 4,484 
ซือ้เพิม่ขึน้ - 5,579 5,579 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (1,066) (3,222) (4,288) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สทุธ ิ - 5,775 5,775 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 20,000 16,213 36,213 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (20,000) (10,438) (30,438) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ - 5,775 5,775 
 

คำ่ตดัจ ำหน่ำยไดแ้สดงรำยกำรไวใ้นงบก ำไรขำดทุนดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 1,067 1,067 1,067 1,067 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 3,221 2,182 3,221 2,182 
รวมคำ่ตดัจ ำหน่ำย 4,288 3,249 4,288 3,249 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัไมม่สีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีต่ดิภำระค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 
  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
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18 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช ้
      ประโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 3,190 19,102 3,190 19,102 
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช ้
      ประโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน 19,176 12,635 19,176 12,635 
 22,366 31,737 22,366 31,737 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช ้
      ประโยชน์ภำยใน 12 เดอืน (175) (80) (175) (80) 
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช ้
      ประโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน (4,626) (2,665) (4,626) (2,665) 
 (4,801) (2,745) (4,801) (2,745) 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 17,565 28,992 17,565 28,992 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 28,992 98,336 28,992 98,336 
ลดในก ำไรหรอืขำดทุน (11,427) (69,262) (11,427) (69,262) 
ลดในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ - (82) - (82) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 17,565 28,992 17,565 28,992 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
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รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี บนัทึกเป็นรำยได้(รำยจ่ำย)ใน ณ วนัท่ี บนัทึกเป็นรำยได้(รำยจ่ำย)ใน ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2562 ก ำไรขำดทุน 
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 ก ำไรขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

31 ธนัวำคม     
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี        
   คำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ลกูหนี้กำรคำ้ 2,293 2,594 - 4,887 5,074 - 9,961 
   คำ่เผือ่มลูคำ่สทุธทิีค่ำดวำ่จะไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื 345 1,028 - 1,373 629 - 2,002 
   คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของเครือ่งจกัรและอุปกรณ์โรงงำน - 1,754 - 1,754 (566) - 1,188 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 2,671 4,577 (82) 7,166 2,049 - 9,215 
   ผลขำดทุนทำงภำษ ี 95,298 (78,741) - 16,557 (16,557) - - 
รวม 100,607 (68,788) (82) 31,737 (9,371) - 22,366 
        
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี        
   คำ่เสือ่มรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ (2,271) (474) - (2,745) (2,056) - (4,801) 
รวม (2,271) (474) - (2,745) (2,056) - (4,801) 
สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 98,336 (69,262) (82) 28,992 (11,427) - 17,565 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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19 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 332,100 451,900 332,100 451,900 
ทรสัตร์ซีทีและสนิเชือ่เพือ่กำรสง่ออก 27,381 37,120 27,381 37,120 
รวมเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 359,481 489,020 359,481 489,020 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมเีงนิกู้ยืมระยะสัน้ ทรสัต์รีซีท และสนิเชื่อเพื่อกำรส่งออกซึ่งมอีตัรำดอกเบี้ย 
อยูร่ะหวำ่งรอ้ยละ 0.75  ต่อปี ถงึรอ้ยละ 0.95 ต่อปี (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 1.35 ต่อปี ถงึรอ้ยละ 1.40 ต่อปี) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อประเภทเงนิเบกิเกนิบญัช ีและวงเงนิกู้ยมืกบัสถำบนักำรเงนิ 
ทีไ่มม่หีลกัประกนัทีย่งัไมไ่ดใ้ชจ้ ำนวน 1,293 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562: จ ำนวน 1,373 ลำ้นบำท) 
 

20 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 324,698 275,202 324,698 275,202 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 30) 46,075 46,646 46,075 46,646 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยและเจำ้หนี้อืน่ 118,813 116,502 118,287 116,229 
เงนิมดัจ ำและรำยไดร้บัล่วงหน้ำ 6,301 4,497 6,301 4,497 
เจำ้หนี้คำ่ซือ้อุปกรณ์และก่อสรำ้ง 11,501 12,855 11,501 12,855 
รวมเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 507,388 455,702 506,862 455,429 
  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
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21 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
หนี้สนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 125,134 126,840 125,134 126,840 
     
ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็     
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 13,604 22,404 13,604 22,404 
     
กำรวดัมลูคำ่ใหมส่ ำหรบัภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน - (11,188) - (11,188) 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำย ุ
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุเป็นโครงกำรจ่ำยผลตอบแทนงวดสุดทำ้ยใหแ้ก่พนักงำน โดยผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บั
ขึน้อยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนและเงนิเดอืนในปีสดุทำ้ยก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
กำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนในระหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 126,840 115,624 126,840 115,624 
   ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 11,693 10,776 11,693 10,776 
   ตน้ทุนบรกิำรในอดตี - 9,089 - 9,089 
   คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 1,911 2,539 1,911 2,539 
 140,444 138,028 140,444 138,028 
กำรวดัมลูคำ่ใหม่     
   ก ำไรทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิ
      ดำ้นประชำกรศำสตร ์

 
- 

 
(2,831) 

 
- 

 
(2,831) 

   ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ - 3,860 - 3,860 
   ก ำไรทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ - (12,217) - (12,217) 
 - (11,188) - (11,188) 
     
กำรช ำระเงนิจำกโครงกำร (15,310) - (15,310) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 125,134 126,840 125,134 126,840 
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กลุ่มบรษิัทและบรษิัทคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำเป็นจ ำนวนประมำณ 17.52 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562: 
จ ำนวน 4.89 ลำ้นบำท) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนักงำนของกลุ่มบริษัทและบริษัท  
ประมำณ 12.10 ปี (พ.ศ. 2562: 12.70 ปี) 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
อตัรำคดิลด (รอ้ยละ) 1.19 - 2.52   1.19 - 2.52   1.19 - 2.52   1.19 - 2.52   
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 3.00 - 6.00 3.00 - 6.00 3.00 - 6.00 3.00 - 6.00 
 
 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้
 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1   

 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

     
อตัรำคดิลด (11,574) (11,260) 13,469 13,136 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 14,229 12,554 (12,459) (11,025) 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งต้นนี้อ้ำงองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่งขณะทีใ่ห้ขอ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัิ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์
ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ที่มตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกั  ณ วนัสิ้นปีได้ใช้วิธีเดียวกนักบั 
กำรค ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
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22 ทุนเรือนหุ้น 

 
 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวนหุ้นท่ีออก

และเรียกช ำระแล้ว หุ้นสำมญั รวม 
 พนัหุ้น พนับำท พนับำท 
    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 82,000 820,000 820,000 
กำรลดมลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้ 328,000 - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 410,000 820,000 820,000 
กำรออกหุน้ - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 410,000 820,000 820,000 
 
หุน้สำมญัจดทะเบยีนทัง้หมดมจี ำนวน 500 ลำ้นหุน้ รำคำมลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 2 บำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 500 ลำ้นหุน้ รำคำมลูคำ่ 
ทีต่รำไวหุ้น้ละ 2 บำท) หุน้สำมญัจ ำนวน 410 ลำ้นหุน้ไดอ้อกและช ำระเตม็มลูคำ่แลว้ 
 
ตำมมตทิีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่24 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำหุน้ทีต่รำไวข้องบรษิทั 
โดยลดมูลค่ำที่ตรำไว้จำกเดิม หุ้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 2 บำท ซึ่งจะท ำให้จ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทเพิ่ม 
จำกเดมิ 82 ล้ำนหุ้น เป็น 410 ล้ำนหุ้น พร้อมกนันี้ ที่ประชุมได้มมีตอินุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ ำนวน180 ล้ำนบำท  
จำกทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 820 ลำ้นบำท เป็น 1,000 ลำ้นบำท โดยกำรเพิม่หุน้สำมญัจดทะเบยีนจ ำนวน 90 ลำ้นหุน้ จำกจ ำนวนหุน้เดมิ 
410 ล้ำนหุน้ เป็น 500 ล้ำนหุน้ โดยมมีูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 2 บำท โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนลดมูลค่ำหุน้และกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
ของบรษิทักบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมือ่วนัที ่4 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 
 

23 เงินปันผล 
 
เมื่อวนัที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีของบรษิัทได้มมีติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบั 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 ในอตัรำหุน้ละ 2.50 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 205 ลำ้นบำท ซึง่ไดจ้่ำยแลว้เมือ่วนัที ่19 เมษำยน 
พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่2 สงิหำคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร
ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 ในอตัรำหุน้ละ 1 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 410 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำว
ไดจ้่ำยใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่30 สงิหำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำลจำกก ำไรสะสมไตรมำส
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รวมเป็นเงนิจ ำนวน 389.5 ลำ้นบำท ในอตัรำหุน้ละ 0.95 บำท แบ่งเป็นก ำไรสว่นทีไ่ดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุนในอตัรำหุน้
ละ 0.495 บำท และสว่นทีไ่มไ่ดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุนในอตัรำหุน้ละ 0.455 บำท ซึง่ไดจ้่ำยแลว้เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่30 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัมมีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลในอตัรำหุน้ละ 0.3 บำท 
รวมเป็นเงนิจ ำนวน 123 ลำ้นบำท ซึง่ไดจ้่ำยแลว้เมือ่วนัที ่21 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
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24 ส ำรองตำมกฎหมำย 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 100,000 82,000 100,000 82,000 
จดัสรรระหวำ่งปี - 18,000 - 18,000 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 100,000 100,000 100,000 100,000 
 

ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งกนัเงนิส ำรองตำมกฎหมำยอยำ่งน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธ ิหลงัจำก
หกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีลูค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  ส ำรองนี้ไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงนิปันผลได ้
 

25 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดค้ำ่สทิธ ิ 37,760 39,801 37,760 39,801 
รำยไดอ้ืน่ ๆ  22,896 17,795 21,292 16,949 
รวมรำยไดอ้ื่น 60,656 57,596 59,052 56,750 
 

26 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและงำนระหวำ่งท ำ (48,029) 595 (48,029) 595 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป และซือ้สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 2,997,580 3,379,213 2,997,580 3,379,213 
คำ่เผือ่กำรลดมลูคำ่ของสนิคำ้คงเหลอื 963 26,958 963 26,958 
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน 317,593 312,742 316,043 310,670 
คำ่เสือ่มรำคำ - ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 15) 123,702 118,728 123,648 118,696 
คำ่เสือ่มรำคำ - สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(หมำยเหตุฯ ขอ้ 16) 3,205 3,839 3,205 3,839 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 17) 4,288 3,249 4,288 3,249 
(กลบัรำยกำร) คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของทีด่นิ อำคำร  
   และอุปกรณ์ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 15) (191) 28,339 (191) 28,339 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรวจิยัและพฒันำ 24,184 29,335 24,184 29,335 
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27 ภำษีเงินได้ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษีเงินได้ปีปัจจบุนั     
ภำษเีงนิไดปี้ปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 27,217 - 27,217 - 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน 424 - 424 - 
รวมภำษีเงินได้ปีปัจจบุนั 27,641 - 27,641 - 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชลีดลง     
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18) 9,371 68,788 9,371 68,788 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีพิม่ขึน้     
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18) 2,056 474 2,056 474 
รวมภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 11,427 69,262 11,427 69,262 
     

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 39,068 69,262 39,068 69,262 
 

ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษขีองกลุ่มบรษิทัและบรษิทัมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีณูกบัอตัรำ 
โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ก ำไรก่อนภำษ ี 449,498 909,041 453,108 911,945 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20 ถงึ รอ้ยละ 22     
   (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 20 ถงึ รอ้ยละ 25) 89,839 181,663 90,622 182,389 
ผลกระทบ:     
   ก ำไรทีไ่มต่อ้งเสยีภำษ ี (48,017) (112,354) (48,017) (112,354) 
   รำยไดท้ีไ่ดร้บักำรยกเวน้ภำษ ี (356) (65) (9) (65) 
   คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 759 953 686 953 
   คำ่ใชจ้่ำยทีส่ำมำรถหกัภำษไีดเ้พิม่ขึน้  (243) (102) (243) (102) 
   กำรรบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีำก      
       ขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไมเ่คยมกีำรรบัรู ้ (4,395) (1,559) (4,395) (1,559) 
   ขำดทุนทำงภำษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์     
       ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 1,057 726 - - 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน 424 - 424 - 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 39,068 69,262 39,068 69,262 
     

อตัรำภำษทีีแ่ทจ้รงิถวัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 8.69 7.62 8.62 7.59 
 

กำรเพิม่ขึน้ของอตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงสดัสว่นก ำไรระหวำ่งกจิกำรทีไ่ดร้บักำรสง่เสรมิ
กำรลงทุนและกจิกำรทีไ่มไ่ดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุน 
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ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 ก่อนภำษี ภำษีเพ่ิม/(ลด) หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษีเพ่ิม/(ลด) หลงัภำษี 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร       
   วดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนั       
   ผลประโยชน์พนกังำน       
   หลงัออกจำกงำน - - - 11,188 (82) 11,106 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน - - - 11,188 (82) 11,106 
 

28 ก ำไรต่อหุ้น 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของบรษิทัใหญ่ (พนับำท) 411,694 840,795 414,040 842,683 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 410,000 410,000 410,000 410,000 
     

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) 1.00 2.05 1.01 2.06 
 
บรษิทัไมม่กีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงปีทีน่ ำเสนอรำยงำน ดงันัน้ จงึไมม่กีำรน ำเสนอก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 
 
ก ำไรต่อหุ้นค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบัปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น) ส่วนที่เป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ด้วยจ ำนวนหุน้
สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัตำมจ ำนวนหุน้ทีอ่อกอยูใ่นระหวำ่งปี  
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29 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

 
กำรเปลีย่นแปลงในหนี้สนิจำกกจิกรรมจดัหำเงนิสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินกู้ยืม

ระยะสัน้ 
  เงินกู้ยืม

ระยะสัน้ 
  

 จำกสถำบนั
กำรเงิน 

ดอกเบีย้ 
ค้ำงจ่ำย 

หน้ีสินตำม
สญัญำเช่ำ 

จำกสถำบนั
กำรเงิน 

ดอกเบีย้ 
ค้ำงจ่ำย 

หน้ีสินตำม
สญัญำเช่ำ 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 465,479 138 16,407 465,479 138 16,407 
กำรเคลื่อนไหวในกระแสเงนิสด 23,541 (6,033) (3,919) 23,541 (6,033) (3,919) 
       

กำรเปล่ียนแปลงในรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด       
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - 5,949 500 - 5,949 500 
   กำรเพิม่ขึน้ - - 943 - - 943 
   กำรยกเลกิสญัญำเช่ำ - - (6,117) - - (6,117) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 489,020 54 7,814  489,020 54 7,814 
กำรเคลื่อนไหวในกระแสเงนิสด (129,539) (5,065) (2,958) (129,539) (5,065) (2,958) 
       

กำรเปล่ียนแปลงในรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด       
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - 5,039 330 - 5,039 330 
   กำรเพิม่ขึน้ - - 2,069 - - 2,069 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 359,481 28 7,255 359,481 28 7,255 
 

30 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บริษัทถูกควบคุมโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย บริษัทใหญ่ดังกล่ำวถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 66.90 จ ำนวนหุ้นที่เหลือถือโดยกลุ่มของครอบครวับุญมโีชติ และบุคคลทัว่ไป กิจกำรที่มอี ำนำจควบคุมสูงสุ ด 
ของกจิกำร คอื บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศไทย 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทีส่ ำคญัไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 14 
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รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำย 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   บรษิทัใหญ่ 6,934 10,010 6,934 10,010 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 84,759 102,483 84,759 102,483 
   บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมกำรบรษิทั 119,882 304,374 119,882 304,374 
 211,575 416,867 211,575 416,867 
     
รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัใหญ่ 1,051 1,547 1,051 1,547 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 41,175 42,911 41,175 42,911 
 42,226 44,458 42,226 44,458 
     
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัย ์     
   บรษิทัใหญ่ - 270,953 - 270,953 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั - 20 - 20 
 - 270,973 - 270,973 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ.2562 บริษัทขำยที่ดินให้แก่บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็น 
บรษิทัใหญ่ในรำคำ 423 ลำ้นบำท บรษิทัมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 271 ลำ้นบำท ซึง่แสดง
ไวใ้นก ำไร (ขำดทุน) อื่นๆ สทุธใินงบก ำไรขำดทุน 

 
ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ซ้ือสินค้ำและบริกำร     
   บรษิทัใหญ่ 51,685 48,583 51,685 48,583 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 234,451 281,415 234,451 281,415 
 286,136 329,998 286,136 329,998 
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ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำ ซ้ือสินทรพัยถ์ำวร และซ้ือบริกำร 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั      
   บรษิทัใหญ่ 2,260 469 2,260 469 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 18,884 14,243 18,884 14,243 
   บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมกำรบรษิทั 5,515 23,355 5,515 23,355 
 26,659 38,067 26,659 38,067 
     
รำยได้ค้ำงรบั     
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 8,027 8,593 8,027 8,593 
     
ค่ำใช้จ่ำยจำ่ยล่วงหน้ำ     
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 4,031 3,789 4,031 3,789 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั      
   บรษิทัใหญ่ 16,449 11,277 16,449 11,277 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 29,626 35,369 29,626 35,369 
 46,075 46,646 46,075 46,646 

 
ง) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัใหญ่ 485 948 485 948 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 4,425 5,574 4,425 5,574 
 4,910 6,522 4,910 6,522 
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จ) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 

 
คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบักรรมกำรและผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 26,375 26,717 26,375 26,717 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,616 2,518 1,616 2,518 
 27,991 29,235 27,991 29,235 

 
31 ภำระผกูพนั 

 
31.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุ 

 
กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมภีำระผกูพนัทีเ่ป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนแต่ไมไ่ดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
สญัญำซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - 7 ลำ้นบำท - 7 ลำ้นบำท 
 1.4 ลำ้นเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิำ 
1.4 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ 

 1.4 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ 

 0.3 ลำ้นยโูร  0.5 ลำ้นยโูร   0.5 ลำ้นยโูร 
 60,413 ลำ้นรเูปีย 10,422 ลำ้นรเูปีย   
 0.1 ลำ้นฟรงักส์วสิ    

 
31.2 กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สถำบนักำรเงนิไดอ้อกหนังสอืค ้ำประกนัในนำมของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัจ ำนวน 11.94 ลำ้นบำท 
เกีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองกลุ่มบรษิทัและบรษิทั (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 11.66 ลำ้นบำท) 

  



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

59 

 
32 กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
บริษัทได้รบับตัรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรบักิจกำรผลิตอำหำรสตัว์น ้ำ ภำยใต้สทิธิ
ประโยชน์นี้ บรษิทัได้รบักำรยกเวน้ภำษีและอำกรตำมรำยละเอยีดที่ระบุในบตัรส่งเสรมิรวมถงึกำรยกเว้นภำษีเงนิได้นิตบิุคคลเป็น
ระยะเวลำ 8 ปี นับตัง้แต่วนัที่เริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิ สทิธปิระโยชน์ทำงภำษีดงักล่ำวจะครบก ำหนด
ภำยในระหวำ่งปี พ.ศ. 2565 ถงึปี พ.ศ. 2567 โดยบรษิทัตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีร่ะบุในบตัรสง่เสรมิ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กิจกำรท่ีได้รบั 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กิจกำรท่ีไม่ได้รบั 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

รวม 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

พนับำท 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 2,677,342 3,450,238 1,377,452 1,217,932 4,054,794 4,668,170 
รำยไดจ้ำกกำรสง่ออก 81,196 147,571 47,820 33,508 129,016 181,079 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 2,758,538 3,597,809 1,425,272 1,251,440 4,183,810 4,849,249 
 

33 เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
เมื่อวนัที ่11 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัเิพื่อน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี เพื่อ
พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธจิำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รวมในอตัรำหุน้ละ 0.60 บำท 
เ ป็นจ ำนวนเงิน  246 ล้ำนบำท แต่ เนื่ อ งจำกมติที่ป ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่ อวันที่  30 กรกฎำคม พ .ศ .  2563  
ได้อนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 123 ล้ำนบำท ซึ่งได้จ่ำยแล้วเมื่อวันที่  
21 สงิหำคม พ.ศ. 2563 จงึคงเหลอืเงนิปันผลจ่ำยในอตัรำหุน้ละ 0.30 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 123 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยในวนัที ่
20 เมษำยน พ.ศ. 2564 
 



 

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 
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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 
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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 
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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 
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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) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

20 

 

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 

 



 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 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 ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดง 

การเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวดหกเดอืน

สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รบัผิดชอบ 

ในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 

เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

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 

5 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 37,957 119,265 7,540 8,817

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 7, 13 751,441 537,938 705,466 537,822

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 516,524 497,969 494,909 497,969

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 286 193 286 193

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,306,208 1,155,365 1,208,201 1,044,801

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยตามวธิรีาคาทนุ 8 - - 319,677 302,149

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 9 1,437,726 1,282,560 935,461 985,264

สทิธกิารใชส้นิทรพัย ์- สทุธ ิ 9,512 7,544 9,512 7,544

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 9 4,460 5,775 4,407 5,775

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 16,845 17,565 16,917 17,565

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 48,368 29,678 22,405 16,698

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,516,911 1,343,122 1,308,379 1,334,995

รวมสินทรพัย  ์    2,823,119 2,498,487 2,516,580 2,379,796

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _______________________________________       กรรมการ _______________________________________
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บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 454,853 359,481 454,853 359,481
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 13 635,012 507,388 570,953 506,862
สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สทุธิ 13 3,178 2,686 3,178 2,686
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 1,437 12,026 - 12,026
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 2,610 4,549 1,771 4,473

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,097,090 886,130 1,030,755 885,528

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 13 3,984 4,569 3,984 4,569
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10 99,450 - - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 132,022 125,134 132,022 125,134

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 235,456 129,703 136,006 129,703

รวมหน้ีสิน 1,332,546 1,015,833 1,166,761 1,015,231

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

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

ทนุทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้

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 414,777 435,195 429,819 444,565

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (10,669) (19,624) - -

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,324,108 1,335,571 1,349,819 1,364,565
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 166,465 147,083 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,490,573 1,482,654 1,349,819 1,364,565

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 2,823,119 2,498,487 2,516,580 2,379,796

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 1,380,857 938,631 1,330,516 938,631
ตน้ทุนขาย (1,250,523) (792,300) (1,207,171) (792,300)

กาํไรข ัน้ต้น 130,334 146,331 123,345 146,331

รายไดอ้ื่น 18,782 13,542 18,429 13,373

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 149,116 159,873 141,774 159,704
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (49,058) (36,097) (48,115) (36,097)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (47,867) (33,238) (37,519) (32,625)
ผลกาํไร (ขาดทุน) ดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้
ของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (2,090) 11,203 (2,090) 11,203

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 1,473 (579) 1,065 1,830

กาํไรอื่น ๆ สทุธิ 513 - 513 -

กาํไรจากการดาํเนินงาน 52,087 101,162 55,628 104,015
ตน้ทุนทางการเงนิ (3,211) (1,322) (1,343) (1,322)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 48,876 99,840 54,285 102,693
ภาษเีงนิได้ (2,656) (8,252) (1,158) (8,252)

กาํไรสาํหรบังวด 46,220 91,588 53,127 94,441

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่

งบการเงนิ 7,963 27,924 - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 7,963 27,924 - -

กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด

- สทุธิจากภาษีเงินได้ 7,963 27,924 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 54,183 119,512 53,127 94,441

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน):

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 48,150 92,586 53,127 94,441

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (1,930) (998) - -

กาํไรสาํหรบังวด 46,220 91,588 53,127 94,441

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม:

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 53,301 110,737 53,127 94,441

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 882 8,775 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 54,183 119,512 53,127 94,441

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.12 0.23 0.13 0.23

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 2,337,480 1,934,989 2,287,812 1,934,989
ตน้ทุนขาย (2,099,831) (1,596,910) (2,056,984) (1,596,910)

กาํไรข ัน้ต้น 237,649 338,079 230,828 338,079

รายไดอ้ื่น 32,700 29,580 32,347 29,300

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 270,349 367,659 263,175 367,379
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (91,919) (76,783) (90,976) (76,783)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (80,830) (67,453) (69,710) (66,278)
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

ของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (10,223) (9,110) (10,223) (9,110)
กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 1,472 4,794 1,103 7,203

กาํไร (ขาดทุน) อื่น ๆ สทุธิ 1,398 (1,622) 1,398 (1,622)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 90,247 217,485 94,767 220,789
ตน้ทุนทางการเงนิ (4,329) (3,031) (2,461) (3,031)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 85,918 214,454 92,306 217,758
ภาษเีงนิได้ 12 14,450 (12,409) 15,948 (12,409)

กาํไรสาํหรบังวด 100,368 202,045 108,254 205,349

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่

งบการเงนิ 13,816 (3,060) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 13,816 (3,060) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด
- สทุธิจากภาษีเงินได้ 13,816 (3,060) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 114,184 198,985 108,254 205,349

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน):

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 102,582 203,201 108,254 205,349

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (2,214) (1,156) - -

กาํไรสาํหรบังวด 100,368 202,045 108,254 205,349

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม:

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 111,537 201,212 108,254 205,349

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 2,647 (2,227) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 114,184 198,985 108,254 205,349

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.25 0.50 0.26 0.50

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

องคป์ระกอบอื่นของ

ทุนที่ออกและ จดัสรรแล้ว - การแปลงค่า รวมส่วน ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี

ชาํระแล้ว สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร งบการเงิน ของเจ้าของ อาํนาจควบคมุ รวม

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

เพิม่ขึน้จากการเพิม่ทุนของบรษิทัยอ่ย - - - - - 26,939 26,939
กาํไรสาํหรบังวด - - 203,201 - 203,201 (1,156) 202,045
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - - - (1,989) (1,989) (1,071) (3,060)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563 820,000 100,000 349,702 (14,644) 1,255,058 124,531 1,379,589

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2564 820,000 100,000 435,195 (19,624) 1,335,571 147,083 1,482,654
สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย

เพิม่ขึน้จากการเพิม่ทุนของบรษิทัยอ่ย - - - - - 16,735 16,735
การจา่ยเงนิปันผล 11 - - (123,000) - (123,000) - (123,000)
กาํไรสาํหรบังวด - - 102,582 - 102,582 (2,214) 100,368
กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - - - 8,955 8,955 4,861 13,816

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564 820,000 100,000 414,777 (10,669) 1,324,108 166,465 1,490,573

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

ทุนที่ออกและ จดัสรรแล้ว -

ชาํระแล้ว สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 820,000 100,000 153,525 1,073,525
กาํไรสาํหรบังวด - - 205,349 205,349

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563 820,000 100,000 358,874 1,278,874

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

การจา่ยเงนิปันผล 11 - - (123,000) (123,000)

กาํไรสาํหรบังวด - - 108,254 108,254

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564 820,000 100,000 429,819 1,349,819

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 85,918 214,454 92,306 217,758
รายการปรบัปรุงกาํไรจากการดาํเนินงาน

คา่เสือ่มราคา 72,149 61,709 71,770 61,683
คา่ตดัจาํหน่าย 9 1,554 1,901 1,551 1,901
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

ของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 10,223 9,110 10,223 9,110
(กลบัรายการ) คา่เผือ่การลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื (4,005) 1,003 (4,005) 1,003
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,888 6,802 6,888 6,802
ขาดทุน (กาํไร) ทีย่งัไมไ่ดร้บัรูจ้ากการวดัมลูคา่ยตุธิรรม
ของตราสารอนุพนัธ์ (3) 178 (3) 178

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสทิธกิารใชส้นิทรพัย-์ สทุธิ (3,750) 91 (3,750) 91

(กลบัรายการ) คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - (144) - (144)
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 145 2,457 145 48
ตน้ทุนทางการเงนิ 4,329 3,031 2,461 3,031
ดอกเบีย้รบั (19) (315) (19) (35)

173,429 300,277 177,567 301,426
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง (222,801) 64,888 (176,791) 64,887
- สนิคา้คงเหลอืลดลง (เพิม่ขึน้) ลดลง (14,550) (106,832) 7,065 (106,832)
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่นลดลง 43 216 43 216
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง (246) 297 (231) 297
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) 114,595 (71,465) 65,111 (71,857)
- หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่นลดลง (2,090) (5,372) (2,835) (5,360)

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงาน 48,380 182,009 69,929 182,777
- ดอกเบีย้รบั 19 315 19 35
- จา่ยภาษเีงนิได้ (917) (1,005) (906) (1,005)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 47,482 181,319 69,042 181,807

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (202,586) (160,515) (22,639) (128,713)
เงนิสดจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้อุปกรณ์ (12,175) - - -
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 3,623 202 3,623 202
ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 9 (239) (5,445) (183) (5,445)
เงนิสดจา่ยเพื่อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (17,528) (50,030)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (211,377) (165,758) (36,727) (183,986)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัสทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 95,372 (945) 95,372 (945)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 99,000 - - -
จา่ยดอกเบีย้ (2,680) (2,900) (2,309) (2,900)
เงนิสดจา่ยเพื่อชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (3,691) (1,980) (3,691) (1,980)
เงนิสดรบัจากการเรยีกชาํระคา่หุน้ของบรษิทัยอ่ย

ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 16,735 26,939 - -
เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (123,000) - (123,000) -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 81,736 21,114 (33,628) (5,825)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ (82,159) 36,675 (1,313) (8,004)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 119,265 92,250 8,817 13,639
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด
และรายการเทยีบเทา่เงนิสด 851 (5,701) 36 14

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 37,957 123,224 7,540 5,649

รายการที่ไม ่กระทบเงินสด

เจา้หน้ีคา่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

(รวมอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น) 21,978 17,906 9,236 17,906
การไดม้าของสทิธกิารใชส้นิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่ 3,571 - 3,571 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

11
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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 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ. 2564 

 

2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

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

ยงัคงระบาดอย่างต่อเนื่องและมแีนวโน้มของจํานวนผู้ตดิเชื้อทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศเพิม่สูงขึน้ ทัง้นี้ เหตุการณ์ดงักล่าว

ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกจิในประเทศไทย และมผีลกระทบถงึผลการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาหกเดอืน

สิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

 

เนื่องด้วยมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในหลายประเทศ ส่งผลให้เกิดการควบคุมและจํากัด 

การเดนิทาง มผีลกระทบต่อความต้องการซื้อของผู้บรโิภคในอุตสาหกรรม อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิัทใส่ใจกบัเหตุการณ์การระบาด 

ของโควดิ-19 เป็นพเิศษ รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุการณ์ดงักล่าวเพื่อใหธุ้รกจิสามารถดําเนินงานต่อไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

และสามารถสง่มอบสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิทัไดต้ามความตอ้งการอยา่งเพยีงพอ 

 

ในสถานการณ์การจดัการวกิฤตนี้กลุ่มบรษิัทมีการจดัการผลกระทบของภาวะโรคระบาด เพื่อให้กลุ่มบรษิัทสามารถดําเนินธุรกิจ  

ได้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความต้องการของลูกค้า กลุ่มบริษัทได้จดัตัง้ทีมจดัการวิกฤตินี้โดยมีการติดตามสถานการณ์ 

อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้กลุ่มบรษิัทกําลังดําเนินการเพื่อรกัษาธุรกิจให้สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีสภาพคล่อง 

ดว้ยมาตรการสาํรองเงนิ รวมถงึการจดัการตน้ทุน การบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ และการบรหิารจดัการความเสีย่ง

จากการใหส้นิเชือ่ โดยกลุ่มบรษิทัไดม้นีโยบายและกระบวนการในการควบคมุสนิเชือ่ใหม้คีวามรดักุมยิง่ขึน้ และการบรหิารจดัการไมใ่ห้

เกดิการกระจุกตวัอยา่งมนียัสาํคญัสาํหรบักลุ่มลกูหนี้รายใหญ่ 
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3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน 

ทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนัใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

กลุ่มบรษิทัได้มกีารจดัประเภทรายการใหม่สําหรบัรายการเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์โดยการจดัประเภทจากลูกหนี้การคา้และ

ลูกหนี้อื่นเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นในงบแสดงฐานะการเงนิรวม ตวัเลขเปรยีบเทยีบจํานวน 12.98 ลา้นบาทจงึมกีารจดัประเภท

รายการใหมเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงวดปัจจุบนั 

 

4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิ

สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 

ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มบรษิทั 

 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัทีว่ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ไดแ้ก่ สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่แสดง

ไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นและหนี้สนิหมุนเวยีนอื่น สําหรบัสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิอื่นของบรษิทัทีว่ดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายมมีลูคา่ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 

5 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ประมาณการทางบญัชทีีส่ําคญั ขอ้สมมุตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจเป็นการประมาณการ

เดยีวกนักบัการประมาณการทีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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6 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

คณะผูบ้รหิารกลุ่มบรษิทั คอื ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทั ผูบ้รหิารกําหนดส่วนงานดําเนินงานจากขอ้มูล

ทีจ่ะถูกสอบทานโดยคณะผูบ้รหิารกลุ่มบรษิทั โดยมจีุดประสงคเ์พือ่จดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการดาํเนินงานของสว่นงาน 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบรหิารงาน กลุ่มบรษิทัจดัโครงสรา้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกจิตามประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร กลุ่มบรษิทั 

มสีว่นงานทีร่ายงานทัง้สิน้ 4 สว่นงาน ดงันี้ 

 

• ผลติภณัฑอ์าหารกุง้ 

• ผลติภณัฑอ์าหารปลา 

• ผลติภณัฑอ์าหารสตัวบ์ก 

• ผลติภณัฑอ์ื่นๆ 

 

ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกนัเพือ่วตัถุประสงคใ์นการตดัสนิใจ

เกี่ยวกบัการจดัสรรทรพัยากรและการประเมินผลการปฏิบตัิงาน กลุ่มบรษิัทประเมนิผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานโดยพิจารณา 

จากกาํไรขัน้ตน้ ซึง่วดัมลูคา่โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นการวดักาํไรขัน้ตน้ในงบการเงนิ 

 

การบนัทกึบญัชสีําหรบัรายการระหว่างส่วนงานทีร่ายงานเป็นไปในลกัษณะเดยีวกบัการบนัทกึบญัชสีาํหรบัรายการธุรกจิกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมไดต้ดัรายการระหวา่งกนัออกแลว้ 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัการจาํแนกรายไดเ้ป็นขอ้มลูเดยีวกนักบัขอ้มลูรายไดท้ีไ่ดเ้ปิดเผยตามสว่นงาน 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัรายไดแ้ละกาํไรขัน้ตน้ของขอ้มลูจาํแนกตามสว่นงานของกลุ่มบรษิทัสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 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 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564      

รายได ้ 1,143,275 883,558 219,703 90,944 2,337,480 

ผลการดาํเนินงาน      

กาํไร (ขาดทุน) ขัน้ต้นของส่วนงาน 187,911 68,897 5,653 (24,812) 237,649 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (รวมผลขาดทุน  

   ดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของลกูหน้ีการคา้ 

   และลกูหน้ีอื่น)     (182,972) 

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื่นสทุธ ิ     35,570 

กาํไรจากการดาํเนินงาน     90,247 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (4,329) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้     85,918 

ภาษเีงนิได ้     14,450 

กาํไรสาํหรบังวด     100,368 

      

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 1,143,275 883,558 219,703 90,944 2,337,480 

      

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563      

รายได ้ 955,161 760,079 171,556 48,193 1,934,989 

ผลการดาํเนินงาน      

กาํไร (ขาดทุน) ขัน้ต้นของส่วนงาน 221,922 125,995 11,856 (21,694) 338,079 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (รวมผลขาดทุน  

   ดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของลกูหน้ีการคา้ 

   และลกูหน้ีอื่น)     (153,346) 

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื่นสทุธ ิ     32,752 

กาํไรจากการดาํเนินงาน     217,485 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (3,031) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้     214,454 

ภาษเีงนิได ้     (12,409) 

กาํไรสาํหรบังวด     202,045 

      

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 955,161 760,079 171,556 48,193 1,934,989 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลเก่ียวกบัเขตภมิูศาสตร ์

 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอกกาํหนดขึน้ตามสถานทีต่ัง้ของลกูคา้ทีแ่สดงในขอ้มลูทางการเงนิรวมมดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท 

รายได้จากลกูค้าภายนอก   

   ประเทศไทย 2,177,125 1,883,787 

   ประเทศอื่น ๆ 160,355 51,202 

รวมรายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 2,337,480 1,934,989 

 

ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่ 

 

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัไม่มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีม่มีูลค่าเท่ากบัหรอื

มากกวา่รอ้ยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบรษิทั 

 

7 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลกูหนี้การคา้ - สุทธ ิ 717,620 519,195 672,948 519,195 

ลกูหนี้อื่น 33,821 18,743 32,518 18,627 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 751,441 537,938 705,466 537,822 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ลกูหนี้การคา้ซึง่แสดงรวมในรายการลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น     

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 441,436 280,016 396,997 280,016 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 163,231 178,040 162,998 178,040 

3 - 6 เดอืน 66,550 40,413 66,550 40,413 

6 - 12 เดอืน 14,600 7,789 14,600 7,789 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 93,659 90,184 93,659 90,184 

 779,476 596,442 734,804 596,442 

หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่ลกูหนี้การคา้ (113,860) (103,906) (113,860) (103,906) 

 665,616 492,536 620,944 492,536 

     

ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 13)     

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 32,469 18,018 32,469 18,018 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 13,780 2,825 13,780 2,825 

3 - 6 เดอืน 7,461 7,253 7,461 7,253 

 53,710 28,096 53,710 28,096 

หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่ลกูหนี้การคา้ (1,706) (1,437) (1,706) (1,437) 

 52,004 26,659 52,004 26,659 

     

ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 717,620 519,195 672,948 519,195 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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8 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามวิธีราคาทุน 

 

รายละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 

 
   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ทุนเรียกชาํระแล้ว สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

   30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 

จดัตัง้ขึ้นใน

ประเทศ 

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) 

ผลติและจาํหน่าย

อาหารสตัวน้ํ์า 

อนิโดนีเซยี 129,948  

ลา้นรเูปีย 

129,948  

ลา้นรเูปีย 

65 65 302,149 302,149 

AMG-Thai Union Feedmill 

   (Private) Limited   

   (AMG-TFM) 

ผลติและจาํหน่าย

อาหารสตัวน้ํ์า 

ปากสีถาน 86.7 ลา้น 

รปีูปากสีถาน 

- 51 - 17,528 

 

- 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยตามวธิรีาคาทุนระหวา่งงวด มดีงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 302,149 

เพิม่ขึน้ 17,528 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 319,677 

 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ทําข้อตกลงผู้ถือหุ้นเพื่อลงทุนร้อยละ 51 ในบริษัท AMG-Thai Union Feedmill (Private) 

Limited (AMG-TFM) ซึง่จดัตัง้ทีป่ระเทศปากสีถาน ดว้ยทุนจดทะเบยีนจาํนวน 340 ลา้นรปีูปากสีถาน หรอืเทยีบเท่าจาํนวน 69.9 ลา้นบาท 

โดยในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ชําระค่าหุ้นให้แก่ AMG-Thai Union Feedmill (Private) Limited (AMG-TFM) แล้ว

จาํนวน 86.7 ลา้นรปีูปากสีถาน หรอืเทยีบเท่า 17.5 ลา้นบาท บรษิทัยอ่ยแหง่นี้ไดเ้ริม่การดาํเนินงานแลว้เมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 PT Thai Union Kharisma Lestari (TUKL) อยูใ่นระหวา่งการก่อสรา้งอาคารโรงงานเพือ่ดาํเนินธุรกจิ 

โดยมเีงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์จํานวน 25.93 ลา้นบาทรวมอยู่ในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 จาํนวน 12.98 ลา้นบาท) 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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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 ์

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564  พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

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

ซือ้เพิม่ขึน้ 213,064 239 20,374 183 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (135) - (135) - 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (70,421) (1,554) (70,042) (1,551) 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 12,658 - - - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 1,437,726 4,460 935,461 4,407 
 

10 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหวา่งงวดแสดงไดด้งันี้ 

 

ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) - 

เพิม่ขึน้ 99,000 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 450 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 99,450 
 

ณ วนัที ่7 เมษายน พ.ศ. 2564 PT Thai Union Kharisma Lestari (TUKL) ทําสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิในประเทศ

อนิโดนีเซยี ดว้ยวงเงนิสนิเชื่อรวมเป็นจํานวน 100,000 ลา้นรเูปีย เทยีบเทา่ 227 ลา้นบาทโดยมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวัตามอตัราอา้งองิ

ของสถาบนัการเงนิลบรอ้ยละ 4.05 ต่อปี เพือ่ใชใ้นการก่อสรา้งโรงงานและซือ้เครือ่งจกัร โดยมกีาํหนดชาํระในอกี 5 ปี 4 เดอืนนบัจาก

วนัทีเ่บกิเงนิกูย้มืครัง้แรก เงนิกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคํ้าประกนัโดยหนงัสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในนามของบรษิทั และทีด่นิและ 

อาคารของกลุ่มบรษิทั ทัง้นี้บรษิทัย่อยจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญาวงเงนิสนิเชื่อ รวมทัง้รกัษาอตัราส่วนทางการ

เงนิบางประการ และรวมถงึการจาํกดัการก่อหนี้ การทาํสญัญาเชา่ รายจ่ายฝ่ายทนุ การจดัสรรและจ่ายเงนิปันผล 
 

ณ วนัที ่28 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิทัยอ่ยไดเ้บกิเงนิกูย้มืครัง้แรกจาํนวน 45,000 ลา้นรเูปีย เทยีบเท่า 99 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้

โดยเฉลีย่ระหวา่งงวดรอ้ยละ 8.5 ต่อปี 
 

มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวมมีลูคา่ใกลเ้คยีงมลูคา่ทางบญัชเีนื่องจากอตัราคดิลดไมม่สีาระสาํคญั 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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วงเงินกู้ยืม 

 

กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิสนิเชือ่กบัสถาบนัการเงนิหลายแหง่ทีย่งัไมไ่ดใ้ชด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

   

สกุลเงนิบาท 

สกุลเงนิรเูปียอนิโดนีเซยี 

1,148 ลา้นบาท 

55,000 ลา้นรเูปีย 

1,293 ลา้นบาท 

- 

 

11 เงินปันผลจ่าย 

 

ณ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปี 2564 เมื่อวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธิ

ของบรษิทัสําหรบัปี พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท เป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 123,000,000 บาท บรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 

 

12 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษเีงนิไดร้ะหวา่งกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายโดยใชว้ธิกีารประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกบัทีใ่ชก้บักาํไรรวมทัง้ปีทีค่าดว่า

จะเกดิขึ้นสําหรบัผลการดําเนินงานสําหรบัปี โดยอตัราภาษีเงนิไดถ้วัเฉลีย่สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564

สาํหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ คอื อตัรารอ้ยละ -16.82 และ -17.28 ตามลําดบั (พ.ศ. 2563 อตัรา

รอ้ยละ 5.79 และ 5.70 ตามลําดบั) การเปลีย่นแปลงของอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลถวัเฉลีย่เกดิจากการขยายจํานวนมลูคา่ภาษเีงนิได้

นิตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน เป็นผลใหม้กีารกลบัรายการภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย

สาํหรบักาํไรสทุธจิากการดาํเนินงานของรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2563 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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13 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ก) รายได้จากการขาย 

 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายได้จากการขายสินค้า     

   บรษิทัใหญ่ 43,469 2,548 43,469 2,548 

   บรษิทัยอ่ย - - 672 - 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 37,575 43,316 37,575 43,316 

   บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

        กรรมการบรษิทั 

 

30,038 

 

74,179 

 

30,038 

 

74,179 

 111,082 120,043 111,754 120,043 

     

รายได้อ่ืน     

   บรษิทัใหญ่ 57 507 57 507 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 26,508 20,359 26,508 20,359 

 26,565 20,866 26,565 20,866 

 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ  

ข้อมูลทางการเงินรวม 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ซ้ือสินค้าและบริการ     

   บรษิทัใหญ่ 21,313 21,178 21,313 21,178 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 132,389 104,773 132,389 104,773 

บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

   กรรมการบรษิทั 256 - 256 - 

 153,958 125,951 153,958 125,951 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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ค) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้า ซ้ือสินทรพัยถ์าวร และบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564  

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563  

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564  

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลกูหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

   บรษิทัใหญ่ 25,164 2,260 25,164 2,260 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 25,009 18,884 25,009 18,884 

   บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

      กรรมการบรษิทั 

 

1,831 5,515 

 

1,831 5,515 

 52,004 26,659 52,004 26,659 

     

รายได้ค้างรบั     

   บรษิทัยอ่ย - - 27 - 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 25,612 8,027 25,612 8,027 

 25,612 8,027 25,639 8,027 

     

ค่าใช้จ่ายจา่ยล่วงหน้า     

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 2,131 4,031 2,131 4,031 

     

เจา้หน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

   บรษิทัใหญ่ 8,009 16,449 8,009 16,449 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 44,397 29,626 44,397 29,626 

   บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบั     

        กรรมการบรษิทั 125 - 125 - 

 52,531 46,075 52,531 46,075 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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ง) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564  

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563  

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564  

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า      

   - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

   บรษิทัใหญ่ 495 485 495 485 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 2,963 4,425 2,963 4,425 

 3,458 4,910 3,458 4,910 

 

จ) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

 

 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 13,703 12,946 13,703 12,946 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 833 808 833 808 

 14,536 13,754 14,536 13,754 

 

14 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 

14.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุ 

 

กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมภีาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิแต่ไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ ดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564  

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563  

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564  

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563  
     

สญัญาซือ้อาคาร และอุปกรณ์ 12 ลา้นบาท - 12 ลา้นบาท - 

 0.4 ลา้นเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิา 

1.4 ลา้นเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิา 

  

 0.03 ลา้นยโูร 0.3 ลา้นยโูร   

 20,647 ลา้นรเูปีย 60,413 ลา้นรเูปีย   

 - 0.1 ลา้นฟรงักส์วสิ   



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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14.2 การคํา้ประกนั 

 

ก) ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในนามของบรษิทัจํานวน 11.94 ลา้นบาท 

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

ข) ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในนามของบรษิทัจํานวน 7.7 ลา้นเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิา เพือ่คํา้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหก้บับรษิทัยอ่ยของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ไมม่)ี 

 

15 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

เมื่อวนัที ่4 สงิหาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดช้ําระค่าหุน้ครัง้ทีส่องใหแ้ก่ AMG-Thai Union Feedmill (Private) Limited (AMG-TFM) บรษิทั

ยอ่ย จาํนวน 66.3 ลา้นรปีูปากสีถาน หรอืเทยีบเท่า 13 ลา้นบาท 

 

เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัไิดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 1 บาท 

รวมเป็นเงนิจาํนวน 410 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายในวนัที ่3 กนัยายน พ.ศ. 2564  

 



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

แบบประเมินน้ีจดัทาํตามความเหน็ของผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และ 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาให้ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของ 

ระบบการควบคมุภายในขององคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมัน่ในคณุค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารกําหนดแนวทาง และมกีารปฏบิตัทิีอ่ยู่บนหลกัความซื่อตรงและ

การรกัษาจรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ทีค่รอบคลุมถงึ  

1.1.1 การปฏบิตัหิน้าทีป่ระจาํวนั และการตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ  

1.1.2 การปฏบิตัต่ิอคูค่า้ ลกูคา้ และบุคคลภายนอก 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม : 

บริษัทฯ ได้จัดทํ าน โยบายเกี่ ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการที่ ดี  (Corporate 

Governance) และจรรยาบรรณบรษิทั (Code of Conduct) ซึง่มกีารกําหนดบทบาทหน้าที่

ของคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร รวมถงึการกํากบัดูแลกจิการเพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่

กิจการอย่างยัง่ยนื การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สุจรติ ซึ่ง

ครอบคลุมถงึการปฏบิตังิานและการประกอบธุรกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี

ต่างๆ ไดแ้ก่ พนกังาน ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ บุคคลภายนอก สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ได้มกีารสื่อสารนโยบายเกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการที่ดแีละ

จรรยาบรรณบรษิทัดงักล่าวใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ เพือ่ใหม้กีารปฏบิตัติาม

และดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื่อตรงตามทีบ่รษิทัฯ กาํหนด 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน  : 

• นโยบายเกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี(Corporate Governance) อนุมตัจิากการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2562 วนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใช้

เมือ่วนัที ่4 มถิุนายน 2562 หน้า 5 และหน้าที ่24 

• จรรยาบรรณบรษิทั (Code of Conduct) อนุมตัจิากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

ครัง้ที่ 2/2562 วนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใช้เมื่อวนัที่ 4 มถิุนายน 2562 

หน้าที ่8 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.2 มขีอ้กําหนดทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้รหิารและพนักงานปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อตรง

และรกัษาจรรยาบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ  

1.2.1 มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบัจรยิธรรม (code of conduct) สาํหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน ที่

เหมาะสม  

1.2.2 มขีอ้กําหนดหา้มผูบ้รหิารและพนักงานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักจิการ ซึง่รวมถงึการหา้มคอรร์ปัชัน่อนัทาํใหเ้กดิความ

เสยีหายต่อองคก์ร 

1.2.3 มบีทลงโทษทีเ่หมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้  

1.2.4 มีการสื่อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

รบัทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ใหพ้นักงานลงนามรบัทราบ

ขอ้กําหนดและบทลงโทษเป็นประจําทุกปี รวมทัง้มกีารเผยแพร่ code of conduct 

ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดร้บัทราบ  

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม : 

บรษิทัฯ มกีารสื่อสารคู่มอืจรรยาบรรณในการทําธุรกจิและหลกัปฏบิตัดิ้านแรงงาน 

(Business Ethic and Labor Code of Conduct) ของกลุ่มบรษิัทไทยยูเนี่ยน ให้พนักงาน

รบัทราบผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และมกีารจดัทํานโยบายเกี่ยวกบัการกํากบัดูแล

กิจการที่ดี (Corporate Governance) จรรยาบรรณบริษัท (Code of Conduct) นโยบาย

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อต้านคอร์รปัชัน่ นโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นโยบายการทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และนโยบายการใชข้อ้มูล

ภายใน รวมถงึมกีารที่กําหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนจะต้องรบัทราบ

และปฏบิตัติาม ซึง่มกีารระบุบทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืนไวใ้นขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงาน  

โดยบรษิทัฯ มกีารสื่อสารนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ใหผู้บ้รหิารและพนักงานรบัทราบ

ผา่นเวป็ไซตภ์ายในของบรษิทัฯ (Intranet) การปฐมนิเทศพนกังานใหม ่และมกีารเน้นยํ้าให้

มกีารสื่อสาร/ทบทวนนโยบายใหพ้นักงานรบัทราบอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การอบรมภายใน 

การทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายบรษิทัต่างๆ ประจาํปีของพนักงาน เป็นตน้ และไดม้ี

การสือ่สารใหบุ้คคลภายนอกรบัทราบผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• นโยบายเกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี(Corporate Governance) อนุมตัจิากการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2562 วนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใช้

เมือ่วนัที ่4 มถิุนายน 2562  

• จรรยาบรรณบรษิทั (Code of Conduct) อนุมตัจิากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

ครัง้ที ่2/2562 วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใชเ้มือ่วนัที ่4 มถิุนายน 2562 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

• นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ อนุมตัโิดยคณะกรรมการ

บริษัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใช้เมี่อวันที่  4 

มถิุนายน 2562 (มกีารอา้งองิบทลงโทษในระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงาน) 

• นโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อนุมตัโิดยคณะกรรมการ

บริษัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใช้เมี่อวันที่  4 

มถิุนายน 2562 

• นโยบายการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 

เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใชเ้มีอ่วนัที ่4 มถิุนายน 2562 

• นโยบายการใชข้อ้มูลภายใน อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่

3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใชเ้มีอ่วนัที ่4 มถิุนายน 2562 

• คู่มอืจรรยาบรรณในการทําธุรกจิและหลกัปฏิบตัิด้านแรงงาน (Business Ethic and 

Labor Code of Conduct) ของกลุ่มบรษิทัไทยยเูนี่ยน 

• ขอ้บงัคบัการทํางานของบรษิัทฯ ประกาศใช้เมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม 2562 หมวดที่ 13 

วนิยั โทษทางวนิยั และอายคุวามทางวนิยั หน้า 30 

• ตวัอยา่งหน้าจอการสือ่สารนโยบายผา่นเวป็ไซตภ์ายในของบรษิทัฯ (Intranet)  

• ตวัอยา่งหน้าเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ ทีใ่ชส้ือ่สารนโยบายใหบุ้คคลภายนอกรบัทราบ 

1.3 มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติาม Code of Conduct  
1.3.1 การติดตามและประเมนิผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานกํากบั

ดแูลการปฏบิตั ิ(compliance unit)    
1.3.2 การประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน  
1.3.3 การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกองคก์ร   

 
คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มกีารประเมนิระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถงึการปฏบิตัติาม Code of 
Conduct โดยได้แต่งตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) (“IATU”) ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบภายใน และมหีน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ 
เป็นผู้ตรวจสอบร่วมรวมทัง้เป็นผู้ประสานงาน นอกจากนี้มกีารสื่อสารให้คณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงาน (ระดบัหวัหน้างาน) กํากบัตดิตามผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และแจง้หวัหน้า
งานตามสายบังคับบัญชาทันทีหากพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามแนวนโยบายที่
กําหนด นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดนํ้าจรรยาบรรณบรษิทั (Code of Conduct) มากําหนดเป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานประจําปีรวมถึง
กําหนดใหม้กีารประเมนิผลการทํางานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะและรายบุคคลปีละ
ครัง้ โดยเริม่ต้นตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นไป ซึ่งได้นําผลการประเมนิในปี 2563 ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการรบัทราบในวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2564 

 
 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 
2562 ”เรือ่ง ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั” (ขอ้ 27) 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยบรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) (“IATU”)  

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยบรษิัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล ์

จาํกดั (มหาชน) (“IATFM”)  

• ประกาศ เรื่อง การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายบรษิัทต่างๆ (ฉบบัที ่
005/2562) มผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562  

• เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2564 วาระ 5.4 พจิารณา
รบัทราบผลประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทั ประจาํปี 2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 วาระ 5.4 “พจิารณารบัทราบ
ผลประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทั” 

1.4 มกีารจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกี่ยวกบัความซื่อตรงและ
การรกัษาจรรยาบรรณ 
1.4.1 มกีระบวนการทีท่าํใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม 
1.4.2 มกีระบวนการที่ทําให้สามารถลงโทษหรอืจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม 

และภายในเวลาอนัควร 
1.4.3 มกีารแก้ไขการกระทําที่ขดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอย่าง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
 
คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ กําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนต้องรบัทราบและปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดั หากพบวา่มกีารฝ่าฝืนหรอืกระทาํการทีข่ดัต่อจรรยาบรรณ 
จะดําเนินการพจิารณาลงโทษตามแต่กรณี โดยมกีารระบุบทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืนไวใ้น
ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการทํางาน นอกจากนี้ บรษิทัฯ ได้กําหนดช่องทางรอ้งเรยีนในการแจ้ง
เบาะแสผ่านทางเวป็ไซต ์โทรศพัท ์และไปรษณียข์องบรษิทัฯ เพื่อเป็นช่องทางในการตรวจ
พบการฝ่าฝืน การไมป่ฏบิตัติาม ในเวลาทีเ่หมาะสม 
 
ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• จรรยาบรรณบรษิทั (Code of Conduct) อนุมตัจิากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ครัง้ที่ 2/2562 วนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใช้เมื่อวนัที่ 4 มถิุนายน 2562 
“เรือ่ง การดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ” หน้า 12 

• ขอ้บงัคบัการทํางานของบรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) ประกาศใชเ้มื่อ
วนัที่ 1 สงิหาคม 2562 หมวดที่ 13 วนิัย โทษทางวนิัย และอายุความทางวนิัย หน้า 
30 

• คูม่อืพนกังาน เรือ่ง วนิยั โทษทางวนิยั และอายคุวามทางวนิยั หน้า 25 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าท่ีกาํกบัดแูล (Oversight) และพฒันาการ

ดาํเนินการด้านการควบคมุภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มกีารกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดยได้สงวนสทิธิอ์ํานาจ

เฉพาะของคณะกรรมการบรษิทัไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มกีารกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั

อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท และนโยบายเกี่ยวกบัการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีซึง่เป็นอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเฉพาะของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่แยก

อาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบจากฝ่ายบรหิารไวอ้ยา่งชดัเจน  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

”เรือ่ง ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั” หน้า 2 

• นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance) อนุมตัจิากการประชุม

คณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 2/2562 วนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใช้เมื่อวนัที่ 4 

มถิุนายน 2562 หน้า 6 

  

2.2 คณะกรรมการกํากบัดูแลใหม้กีารกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกจิที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อ

เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนกังาน 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มกีารกําหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในการพจิารณา

ใหค้วามเหน็ชอบ และอนุมตัเิป้าหมายธุรกจิ แผนการดําเนินธุรกจิ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร 

และฝ่ายจดัการจดัทําและนําเสนอ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานต่อไป โดยคณะกรรมการ

บรษิทัมกีารประชุมเพือ่กาํหนดงบประมาณประจาํปี งบประมาณลงทุนในสนิทรพัย ์และเป้าหมาย

รายได ้เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการบรหิารงานของบรษิทัฯ และมกีารจดัประชุมเพื่อรายงานผลการ

ดาํเนินงาน และความคบืหน้าของงานโครงการ รวมถงึการตดิตามสถานการณ์ตลาดปัจจุบนั  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

”เรือ่ง ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั” หน้า 2 (ขอ้ 2) 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

1/2563 วาระที ่4.8 พจิารณาอนุมตัแิผนกลยทุธ ์ปี2563-2565 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

• กลยทุธข์องบรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) (TFM-Strategy) ปี 2564-2566  

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

4/2563 วาระที่ 4.3 พจิารณาอนุมตัิแผนกลยุทธ์ ปี2564-2566 วาระที่ 4.4 พจิารณาอนุมตัิ

งบประมาณ ประจาํปี 2564 

2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้บรษิัทกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้

ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลุมบทบาททีส่าํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบ

บญัช ีผูต้รวจสอบภายในและผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุด

ย่อย และกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย และ

กํากับดูแลการบริหารจดัการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ครอบคลุมถึงการสอบทานเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายใน สอบทานให้บรษิัทฯ มีระบบรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลในงบ

การเงนิตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้อง และรายงานให้คณะกรรมการรบัทราบ 

โดยกาํหนดขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

”เรือ่ง ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั” หน้า 5 (ขอ้ 17) 

• กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 

2562 “เรือ่ง ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้า 4 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

1/2564                                                                                                    - 

วาระที ่4.2  เรื่อง พจิารณาอนุมตังิบการเงนิฉบบัตรวจสอบ และรายงานของผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาต ประจาํปี 2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563                                           - 

วาระที ่4.8  พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัช ีประจาํปี 2564 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

2/2564        

- วาระที ่4.2  เรือ่ง พจิารณาอนุมตังิบการเงนิฉบบัสอบทาน และรายงานของผูส้อบ บัญ ชี

รบัอนุญาต สาํหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564                                                                                                                              

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบรษิัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่1/2564  

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

- วาระที ่4.5  พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2564 

- วาระที ่4.6  พจิารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน 

- วาระที ่4.7  พจิารณารบัรองแผนการตรวจสอบภายใน ประจาํปี 2564 

- วาระที่ 4.8  พจิารณาและเห็นชอบแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุม

ภายในตามแบบประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยก์าํหนดสาํหรบัปี 2563 

- วาระที ่5.1  พจิารณารบัทราบรายงานการตรวจสอบภายใน ประจาํไตรมาสที ่4/2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบรษิัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2/2564 

- วาระที่ 4.4  พิจารณาอนุมตัิและรบัรองแผนการตรวจสอบภายในสําหรบัช่วงเวลาที่

เหลอืของปี 2564 

- วาระที ่5.1 พจิารณารบัทราบรายงานการตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ประจาํไตรมาส

ที ่1/2564 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATU 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATFM 

2.4 คณะกรรมการเป็นผูม้คีวามรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั และมคีวามเชีย่วชาญ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

บรษิทั หรอืสามารถขอคาํแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆได ้

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

คณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยผู้มคีวามรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้าน

ต่างๆ ทีจ่าํเป็นต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ตามคุณสมบตัทิีบ่รษิทัฯ กําหนดไว ้รวมถงึบรษิทั

ฯ มนีโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลากร เพื่อดาํเนินการสรรหาและพจิารณากลัน่กรองบุคคล

ทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้พจิารณา 

 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• แบบขอ้มลูกรรมการ/กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ และผูม้อีาํนาจควบคุม  

• นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลากร ประกาศใช้ตัง้แต่วนัที่ 4 มถิุนายน 2562 อนุมตัิ

โดยคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

• กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

”เรือ่ง คุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทั” หน้า 1 

• กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2562 “เรือ่ง คุณสมบตั”ิ หน้า 1 

2.5 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอสิระที่มคีวามรู ้ความสามารถน่าเชื่อถอื และมคีวามเป็น

อิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี

ความสมัพนัธ์อื่นใด อนัอาจมอีทิธพิลต่อ การใช้ดุลยพนิิจและปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ใน

จาํนวนทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

คณะกรรมการบรษิทัมทีัง้หมดจํานวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจํานวน 3 ท่าน 

ซึ่งเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน  

สอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน ดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เป็นบุคคลภายนอกทีม่ี

ความรู้เกี่ยวกบัธุรกิจ มคีวามสามารถ ประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในฐานะกรรมการ

บรษิทั ตลอดจนมคีวามเป็นกลางและมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 7/2561 วาระที่4.8 พิจารณาอนุมตัิการ

แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ และกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และวาระที ่4.9 พจิารณา

อนุมตักิฎบตัรเพือ่ประกาศใชภ้ายหลงัการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน 

• แบบขอ้มลูกรรมการ/กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ และผูม้อีาํนาจควบคุม 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.6 คณะกรรมการกํากบัดูแลการพฒันาและปฏบิตัเิรื่องการควบคุมภายใน ในองคก์ร ซึง่ครอบคลุม

ทัง้การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมการควบคุม ขอ้มลูและ

การสือ่สาร และการตดิตาม 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานบรษิทัฯ ใหม้รีะบบการ

ควบคุมภายใน (Internal Control) ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ที่ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ตามวิธีการและ

มาตรฐานสากลที่ยอมรบัโดยทัว่ไป ให้ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบรษิทัฯ รวมทัง้สอบทานและตดิตามการบรหิารความเสีย่งทีส่าํคญัโดยกําหนดไวใ้น

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 

2562 “เรือ่ง ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้า 4 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2/2563  

- วาระที ่4.4 พจิารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน 

- วาระที่ 4.5 พจิารณาอนุมตัริบัรองแผนการตรวจสอบภายในปี 2563 รวมถงึค่าใช้จ่าย

ในการดาํเนินการ 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ที่ 3/2563 วาระที่ 5.1 พจิารณารบัทราบรายงานการตรวจสอบภายในของบรษิทั งวด

ครึง่ปีแรกของปี 2563 สิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 4/2563 วาระที่ 5.1 พจิารณารบัทราบ

รายงานการตรวจสอบภายใน ประจาํไตรมาสที ่3/2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบรษิัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่1/2564  

- วาระที ่4.5  พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2564 

- วาระที ่4.6  พจิารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน 

- วาระที ่4.7  พจิารณารบัรองแผนการตรวจสอบภายใน ประจาํปี 2564 

- วาระที่ 4.8  พจิารณาและเห็นชอบแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุม

ภายในตามแบบประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยก์าํหนดสาํหรบัปี 2563 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

- วาระที ่5.1  พจิารณารบัทราบรายงานการตรวจสอบภายใน ประจาํไตรมาสที ่4/2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบรษิัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2/2564 

- วาระที่ 4.4  พิจารณาอนุมตัิและรบัรองแผนการตรวจสอบภายในสําหรบัช่วงเวลาที่

เหลอืของปี 2564 

- วาระที ่5.1 พจิารณารบัทราบรายงานการตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ประจาํไตรมาส

ที ่1/2564 

 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสัง่การและ ความรบัผิดชอบท่ี

เหมาะสมเพ่ือให้องคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์ภายใต้การกาํกบัดแูล (oversight) ของคณะกรรมการ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บรหิารระดบัสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ของบรษิัท โดย

พจิารณาถงึความเหมาะสมทัง้ทางธุรกจิและกฎหมาย รวมถงึการจดัใหม้กีารควบคุมภายในอย่าง

มีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สําคญั ซึ่งทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล

ระหว่างกนั มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่

ชดัเจน เป็นตน้ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บริษัทฯ กําหนดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบรหิาร และให้มีฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ของ

บรษิทัฯ รวมถงึมกีารแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน เพื่อประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุม

ภายใน ใหค้วามเหน็ ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ซึง่รายงาน

ผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบใหท้ราบ  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• แผนผงัองคก์ร ฉบบัวนัที ่1 พฤษภาคม 2564 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่1/2564 วาระที ่4.6 พจิารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน 

  

3.2 ผู้บรหิารระดบัสูงกําหนดสายการรายงานในบรษิัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ

อาํนาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และการสือ่สารขอ้มลู 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

ผูบ้รหิารระดบัสูงกําหนดให้มกีารรายงานตามสายการบงัคบับญัชาที่กําหนดไวใ้นแผนผงั

องค์กร (Organization Chart) และมีการจดัทําใบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) เพื่อ

ระบุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามตําแหน่งงาน และระบุสายการรายงานนอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีาร

กําหนดระเบียบอํานาจอนุมตัิดําเนินการ (Delegation of Authority) เพื่อกําหนดอํานาจหน้าที่

และลาํดบัขัน้การอนุมตัริายการทางธุรกจิทีส่าํคญัของบรษิทัฯ 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• แผนผงัองคก์ร ฉบบัวนัที ่1 พฤษภาคม 2564 

• ใบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

• โครงสรา้งยอ่ยของแต่ละหน่วยงาน 

• ระเบียบอํานาจอนุมัติดําเนินการ (Delegation of Authority) ฉบับได้ร ับอนุมัติว ันที่ 6 

พฤษภาคม 2564 

3.3 มกีารกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหน้าที่และความรบัผดิชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง

คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มกีารกาํหนดขอบเขต อํานาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

สาํหรบัขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร และพนักงานไดก้ําหนดไวใ้นใบ

บรรยายลักษณะงาน (Job Description) โดยบริษัทฯ มีการกําหนดระเบียบอํานาจอนุมัติ

ดาํเนินการ (Delegation of Authority) เพื่อกําหนดอํานาจหน้าทีแ่ละลําดบัขัน้การอนุมตัริายการ

ทางธุรกจิทีส่าํคญัของบรษิทัฯ  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

”เรือ่ง ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั” หน้า 2 

• กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

”เรือ่ง ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั” หน้า 2 

• ขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร อนุมตัิโดย

คณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

• ระเบียบอํานาจอนุมัติดําเนินการ (Delegation of Authority) ฉบับได้ร ับอนุมัติว ันที่ 6 

พฤษภาคม 2564 

  

 

 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บรษิัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจดัหา พฒันา และรกัษาบุคลากรที่มีความรู้และ

ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินัน้

อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ ไดก้ําหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคลากรอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ซึง่ครอบคลุมการสรรหาคดัเลอืก การกําหนดค่าตอบแทน การพฒันาบุคลากร และการสบื

ทอดตําแหน่ง โดยบริษัทฯ มีข ัน้ตอนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือก

บุคลากร โดยกําหนดให้มีคุณสมบัติสอดคล้องตามตําแหน่งงาน มีการจดัทําแผนการ

ฝึกอบรมประจําปี เพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงาน มกีารจดัสวสัดกิารและ

กจิกรรมต่างๆ ภายในบรษิทัฯ ใหก้บัพนักงาน และมกีารทบทวนความเหมาะสมเป็นประจาํ

ทุกปี 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• แผนอตัรากาํลงัคน ประจาํปี 2564 

• แผนการฝึกอบรมประจาํปี 2564 อนุมตัวินัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564 

• ขัน้ตอนการดาํเนินงาน เรื่อง การสรรหาและการคดัเลอืกพนักงานรายเดอืน (QP-HR-

02) เริม่ใชว้นัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564 

• ขัน้ตอนการดําเนินงาน เรื่อง การสรรหาและการคดัเลอืกพนักงานรายวนั (QP-HR-

03) เริม่ใชว้นัที ่16 เมษายน 2564 

• คู่มอื หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข ขอ้กําหนดสวสัดกิารต่างๆ (ทัว่ไป) ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่

13 ปี 2562 

• คู่มอื หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข ขอ้กําหนดสวสัดกิารต่างๆ (เงนิพเิศษ) ฉบบัปรบัปรุง

ครัง้ที ่14 ปี 2562 

• คูม่อืพนกังาน  

• Action Plan HR ประจาํปี 2564 

• ขอ้บงัคบัการทํางานของบรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) มผีลบงัคบัใช้

เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2562 

• นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลากร  ประกาศใช้ตัง้แต่วนัที่ 4 มถิุนายน 2562 

อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 
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การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.2 บรษิทัมกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน การใหแ้รงจูงใจหรอืรางวลัต่อบุคลากรที่มี

ผลการปฏบิตัิงานด ีและการจดัการต่อบุคลากรที่มผีลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถงึ การ

สือ่สารกระบวนการเหล่านี้ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทราบ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนักงานทุกปี และ

ใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาการเลื่อนตําแหน่ง การปรบัเงนิเดอืน การใหเ้งนิโบนัส 

โดยมีการระบุหลักเกณฑ์การปรบัเงินเดือน/โบนัสประจําปี ให้ผู้บริหารและพนักงาน

รบัทราบอยา่งชดัเจนในขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงานของบรษิทัฯ  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• ขอ้บงัคบัการทํางานของบรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) มผีลบงัคบัใช้

เมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2562 หมวดที ่10 เรื่อง การบรหิารค่าจา้งและเงนิเดอืน หมวดที ่

11 เรื่อง สวสัดกิารสาํหรบัพนักงานรายเดอืน และหมวดที ่12 เรื่อง สวสัดกิารสาํหรบั

พนกังานรายวนั 

• คู่มอืพนักงาน เรื่อง สวสัดกิารสาํหรบัพนักงานรายเดอืน หน้า 16 และเรื่อง สวสัดกิาร

สาํหรบัพนกังานรายวนั หน้า 22 

• คูม่อืการตัง้เป้าหมายการบรหิารแผนการปฏบิตังิาน (Performance Management for 

planning : PMP) และแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน (Individual Development Plan 

:IDP) 

• นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลากร  ประกาศใช้ตัง้แต่วนัที่ 4 มถิุนายน 2562 

อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.3 บรษิทัมกีระบวนการแก้ไขปัญหาหรอืเตรยีมพรอ้มสําหรบัการขาดบุคลากรที่มคีวามรูแ้ละ

ความสามารถทีเ่หมาะสมอยา่งทนัเวลา 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มนีโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคลากร ทีก่ล่าวถงึแผนกําลงัคนสํารองและ

การสบืทอดตําแหน่ง รวมถงึมกีารจดัทําแผนอตัรากําลงัคน เพื่อใหม้บีุคคลากรเพยีงพอใน

การปฏบิตังิานตามเป้าหมายของบรษิทัฯ และมกีารจดัทาํแผนผูส้บืทอดตาํแหน่งงานสาํคญั

เป็นลายลกัษณ์อกัษร (Succession Plan) ทีผ่า่นการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลากร ประกาศใช้ตัง้แต่วนัที่ 4 มิถุนายน 2562 

อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

• แผนอตัรากาํลงัคนปี 2564 

• เอก สารแผ น ก ารสืบ ท อด ตํ าแห น่ ง  2564 (2021 Talent Review Succession 

planning)  

  

4.4 บรษิทัมกีระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้รหิารและพนกังานทุกคน เชน่ การ

จดัระบบทีป่รกึษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม:อา้งองิถงึขอ้ 4.1 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.5 บรษิทัมแีผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดตาํแหน่ง (succession plan) ทีส่าํคญั 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มนีโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุลากร ทีก่ล่าวถงึแผนกาํลงัคนสาํรองและ

การสบืทอดตาํแหน่ง และมแีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการสบืทอดตาํแหน่งงานสาํคญั เชน่ 

กาํหนดใหผู้บ้รหิารระดบัรองมโีอกาสทาํงานรว่มกบัผูบ้รหิารระดบัสงูทัง้ในระดบัสายงาน

และขา้มสายงาน เตรยีมการใหผู้บ้รหิารระดบัสงูพรอ้มรบังานของสายงานอื่นกรณีจาํเป็น 

และมกีารจดัทาํแผนผูส้บืทอดตาํแหน่งงานสาํคญัเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Succession Plan) 

ทีผ่า่นการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคลากร ประกาศใชต้ัง้แต่วนัที ่ 4 มถินุายน 2562 

อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

• แผนอตัรากาํลงัคนปี 2564 

• เอกสารแผนการสบืทอดตาํแหน่ง 2564 (2021 Talent Review Succession 

planning)  

•  
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5. องคก์รกาํหนดให้บคุลากรมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการควบคมุภายใน เพ่ือให้บรรลตุาม

วตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บรหิารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบงัคบัให้บุคลากรทุกคนมีความ

รบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิในกรณีที่

จาํเป็น 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการกํากบัดแูลใหม้รีะบบควบคุมภายใน และระบบ

การตรวจสอบภายในที่เพยีงพอและมปีระสทิธผิล และมกีารสื่อสารใหพ้นักงานตระหนักถงึการ

ปฏบิตังิานตามแนวทางการควบคุมภายใน และไดม้อบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในของ

บรษิัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และสรุปให้ข้อแนะนํากับผู้บริหารและ

พนกังาน เพอืทีจ่ะปรบัปรุงแกไ้ข ในประเดน็ทีต่รวจพบอยา่งเป็นระบบ และทนัเวลา 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

• กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 

2562 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATU  

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATFM 

  

5.2 คณะกรรมการและผูบ้รหิารกาํหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน การสรา้งแรงจงูใจ และการใหร้างวลั 

ทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาทัง้เรื่องการปฏบิตัติาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะสัน้

และระยะยาวของบรษิทั 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

     คณะกรรมการบรษิัทและผู้บรหิารให้ความสําคญัในเรื่องดงักล่าว โดยมีการกําหนดการ

บรหิารแผนการปฏบิตัิงาน (Performance management for planning :PMP), แผนพฒันาการ

ปฏิบัติงาน  (Individual Development Plan :IDP) ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องและ

เหมาะสมกบักจิกรรมการปฏบิตังิาน โดยพจิารณาทัง้เรือ่งการปฏบิตัติาม Code of Conduct และ

วตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และระยะยาวของบรษิทัฯ รวมถงึมกีารจดักจิกรรมและการอบรม เพื่อให้

พนักงานมีความพงึพอใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน เช่น การจดัทําหลกัสูตรอบรม

สง่เสรมิใหต้รงกบัค่านิยม 6 ขอ้ขององคก์ร ผ่านVDOออนไลน์  โดยพนักงานสามารถเรยีนรูจ้าก 

E-learning ในโปรแกรม Cornerstone เป็นตน้ 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• คู่มือการตัง้เป้าหมายการบริหารแผนการปฏิบัติงาน (Performance Management for 

Planning :PMP), แผนพฒันาการปฏบิตังิาน(Individual Development Plan :IDP 

• Action Plan HR ประจาํปี 2564 

5.3 คณะกรรมการและผูบ้รหิารประเมนิแรงจูงใจและการใหร้างวลัอย่างต่อเนื่องโดยเน้นใหส้ามารถ

เชือ่มโยงกบัความสาํเรจ็ของหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามการควบคุมภายในดว้ย 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนักงานทุกปี และใชเ้ป็น

ขอ้มลูประกอบการพจิารณาการเลื่อนตําแหน่ง การปรบัเงนิเดอืน การใหเ้งนิโบนสั โดยมกีารระบุ

หลกัเกณฑ์การปรบัเงนิเดือน/โบนัสประจําปี ให้พนักงานรบัทราบอย่างชัดเจนในข้อบงัคบั

เกีย่วกบัการทาํงานของบรษิทัฯ 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• ขอ้บงัคบัการทาํงานของบรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่

1 สิงหาคม 2562 หมวดที่ 10 เรื่อง การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน หมวดที่ 11 เรื่อง 

สวสัดกิารสาํหรบัพนกังานรายเดอืน และหมวดที ่12 เรือ่ง สวสัดกิารสาํหรบัพนกังานรายวนั 

• คู่มือพนักงาน เรื่อง สวสัดิการสําหรบัพนักงานรายเดือน หน้า 16 และเรื่อง สวสัดิการ

สาํหรบัพนกังานรายวนั หน้า 22 

• คู่มือการตัง้เป้าหมายการบริหารแผนการปฏิบัติงาน (Performance Management for 

Planning :PMP) และแผนพฒันาการปฏบิตังิาน(Individual Development Plan :IDP) 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.4 คณะกรรมการและผู้บรหิารได้พจิารณาไม่ให้มกีารสรา้งแรงกดดนัที่ มากเกนิไปในการปฏิบตัิ

หน้าทีข่องบุคลากรแต่ละคน 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญัในเรื่องดงักล่าว โดยมกีารกําหนดตวัชีว้ดั

ผลการปฏบิตังิานดว้ยการกําหนดการบรหิารแผนการปฏบิตังิาน (Performance Management 

for Planning :PMP), แผนพฒันาการปฏิบตัิงาน(Individual Development Plan :IDP) ของแต่

ละหน่วยงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกบักิจกรรมการปฏิบตัิงาน ตามจรรยาบรรณในการ

ดําเนินธุรกิจ ไม่ปรากฎถึงแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่มากเกินไป และไม่

กาํหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน (PMP/IDP) ทีไ่มส่ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• คู่มือการตัง้เป้าหมายการบริหารแผนการปฏิบัติงาน (Performance Management for 

Planning :PMP) และแผนพฒันาการปฏบิตังิาน(Individual Development Plan :IDP) 

• รายงานผลตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน (PMP/IDP) ประจาํปี 2563 
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21 

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องคก์รกาํหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อย่างชดัเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบแุละประเมินความเส่ียงต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน

ขณะนัน้ โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถ้วน แสดงถงึสทิธหิรอื

ภาระผกูพนัของบรษิทัไดถู้กตอ้ง มมีลูคา่เหมาะสม และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิัทฯ จดัทํารายงานทางการเงนิโดยปฏิบตัิตามหลกับญัชีที่รบัรองทัว่ไป ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบ/สอบทาน โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตที่ได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

(บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร ์เอบเีอเอส จํากดั) ซึง่ผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเหน็แบบไม่มี

เงื่อนไขต่องบการเงนิ โดยคณะกรรมการบรษิัทมกีารทบทวนงบการเงนิรวม และงบการเงนิ

เฉพาะกจิการของบรษิทัฯ ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปก่อนอนุมตังิบการเงนิ  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

1/2564 วาระที ่4.2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิฉบบัตรวจสอบ และรายงานของผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาต ประจาํปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

2/2564 วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิสอบทาน และรายงานของผู้สอบบญัชีรบั

อนุญาต สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่1/2564 วาระที ่4.2 พจิารณาและเหน็ชอบงบการเงนิฉบบัตรวจสอบ และรายงานของ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ประจาํปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบรษิัท บรษิัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่2/2564 วาระที ่4.2 พจิารณาและเหน็ชอบงบการเงนิสอบทาน และรายงาน

ของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคญัของรายการทางการเงนิ โดยพิจารณาถึงปัจจยัที่สําคญั เช่น ผู้ใช้

รายงานทางการเงนิ ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกจิ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ จดัเตรยีมงบการเงนิ โดยปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีี่เป็นที่ยอมรบักนัทัว่ไป

และมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และงบการเงนิดงักล่าวไดร้บัการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

               อา้งองิถงึขอ้ 6.1 

 

  

6.3 รายงานทางการเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมการดาํเนินงานของบรษิทั อยา่งแทจ้รงิ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

รายงานทางการเงนิทัง้รายปี และรายไตรมาสของบรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามมาตรฐานการ

บญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไปและมคีวามเหมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และผ่านการตรวจสอบและ

สอบทาน รบัรองจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ซึง่สอดคลอ้งตามขอ้เทจ็จรงิของการดาํเนินงานตาม

ความเหน็ต่องบการเงนิของผูต้รวจสอบบญัช ี 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

               อา้งองิถงึขอ้ 6.1 

  

6.4 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนุมตัแิละสื่อสารนโยบาย การบรหิารความ

เสีย่งใหผู้บ้รหิารและพนักงานทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมของ

องคก์ร  

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

     บรษิัทฯ มีการจดัทํานโยบายการบรหิารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งได้รบั

อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยระบุวฒันธรรมองค์กรดา้นความเสีย่ง กรอบโครงสรา้งและ

กระบวนการบรหิารความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ รวมถึงมกีารแต่งตัง้คณะทํางาน

บรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยผูบ้รหิารในระดบั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) รองประธาน

อาวุโส (SVP) รองประธานบญัช ีการเงนิและสนิเชื่อ (CFO) รองประธานในสายงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(VP) เพื่อประเมนิความเสีย่งประสานงานความเสีย่งและพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

โดยมกีารจดัการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง และมกีารจดัทําการประเมนิความเสีย่ง

ประจาํปีทัง้ในระดบัองคก์รและระดบัปฏบิตักิารโดยพจิารณาปัจจยัภายในและภายนอก พรอ้มทัง้
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

กําหนดวธิกีารควบคุมเพื่อลดผลกระทบความเสีย่ง มกีารจดัทําดชันีชี้วดัความเสีย่ง (Key Risk 

Indicator :KRI) ที่อาจจะเกดิขึน้ และรายงานผลการตดิตามความเสีย่งใหผู้ท้ ี่เกี่ยวขอ้งรบัทราบ

ทุกไตรมาส นอกจากนี้ บรษิัทฯ มีการสื่อสารนโยบายการบรหิารความเสี่ยงให้ผู้บรหิารและ

พนกังานรบัทราบและถอืปฏบิตัผิา่นเวบ็ไซตภ์ายในบรษิทั (Intranet)  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• นโยบายการบรหิารความเสี่ยง อนุมตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 

2562 มผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่4 มถิุนายน 2562 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสี่ยง ครัง้ที่ 4/2563 วาระที่ 3 การประเมิน

ความเสีย่งภายในและภายนอกประจาํปี 2563 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที ่5/2563 วาระที ่2 พจิารณาอนุมตั ิ

Risk MAP TFM ปี2563 และกาํหนด Risk Owner 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสี่ยง ครัง้ที่ 1/2564 วาระที่ 2 พจิารณา Key 

Risk Indicator (KRI) ไตรมาส 4 ปี 2563  

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที ่2/2564 วาระที ่2 อนุมตัแิผนการกู้

คนืระบบ (Disaster Recovery Plan) และการประเมนิความเสีย่งภยัคุกคามและความมัน่คง

ปลอดภยัทาง Cyber Security 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสี่ยง ครัง้ที่ 3/2564 วาระที่ 2 พจิารณา Key 

Risk Indicator (KRI) ไตรมาส 1 ปี 2564 

• ประกาศแต่งตัง้คณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง ณ วนัที ่1 มนีาคม 2564 
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ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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7. องคก์รระบแุละวิเคราะหค์วามเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคไ์ว้อย่าง

ครอบคลมุทัว่ทัง้องคก์ร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บรษิทัระบุความเสีย่งทุกประเภทซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิทัง้ระดบัองค์กร หน่วย

ธุรกจิ ฝ่ายงาน และหน้าทีง่านต่างๆ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

อา้งองิถงึขอ้ 6.4 

  

7.2 บรษิทัวเิคราะห์ความเสีย่งทุกประเภททีอ่าจเกดิจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร 

ซึง่รวมถงึความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์การดําเนินงาน การรายงาน การปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

อา้งองิถงึขอ้ 6.4 

  

7.3 ผูบ้รหิารทุกระดบัมสีว่นรว่มในการบรหิารความเสีย่ง 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

อา้งองิถงึขอ้ 6.4 

  

7.4 บริษัทได้ประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตุการณ์ และ

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

อา้งองิถงึขอ้ 6.4 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.5 บรษิทัมมีาตรการและแผนปฏบิตังิานเพื่อจดัการความเสีย่ง โดยอาจเป็นการยอมรบัความเสีย่ง

นัน้ (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรอื

การรว่มรบัความเสีย่ง (sharing) 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มกีารประเมนิความเสีย่ง การหารอืร่วมกนัเพื่อกําหนดมาตรการและแผนปฏบิตัิ

งานเพื่อจดัการความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ มกีารจดัทําดชันีชี้วดัความเสีย่ง (Key Risk Indicator :KRI) 

ทีอ่าจจะเกดิขึน้ และรายงานผลการตดิตามความเสีย่งใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบทุกไตรมาส 

 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• นโยบายการบรหิารความเสี่ยง อนุมตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 

2562 มผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่4 มถิุนายน 2562 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสี่ยง ครัง้ที่ 4/2563 วาระที่ 3 การประเมิน

ความเสีย่งภายในและภายนอกประจาํปี 2563 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที ่5/2563 วาระที ่2 พจิารณาอนุมตั ิ

Risk MAP TFM ปี2563 และกาํหนด Risk Owner 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที่ 1/2564 วาระที่ 2 พจิารณา Key 

Risk Indicator (KRI) ไตรมาส 4 ปี 2563  

• รายงานการประชุมคณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที ่2/2564 วาระที ่2 อนุมตัแิผนการกู้

คนืระบบ (Disaster Recovery Plan) และการประเมนิความเสีย่งภยัคุกคามและความมัน่คง

ปลอดภยัทาง Cyber Security 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที่ 3/2564 วาระที่ 2 พจิารณา Key 

Risk Indicator (KRI) ไตรมาส 1 ปี 2564 

• แผนผงัองคก์ร ฉบบัวนัที ่1 พฤษภาคม 2564 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงคข์อง

องคก์ร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บรษิัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจรติขึ้น โดยครอบคลุมการทุจรติแบบต่างๆ เช่น การ

จดัทํารายงานทางการเงนิเท็จ การทําให้สูญเสยีทรพัย์สนิ การคอร์รปัชัน่ การที่ผู้บรหิาร

สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ

เปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานทีส่าํคญั การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไมถู่กตอ้ง เป็นตน้ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มกีารประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ ผ่านการประเมนิความเสีย่ง และผ่าน

การกํากบังานจากผู้มีอํานาจตามสายการบงัคบับญัชาในโครงสร้างองค์กร มีการกําหนด

นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ และมกีารสือ่สารใหผู้บ้รหิาร

และพนักงานภายในองค์กรรบัทราบและปฏิบัติ รวมถึงมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้

บุคคลภายนอกรบัทราบผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้  บริษัทฯ มีการแต่งตัง้ให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากดั(มหาชน) รวมทัง้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ ช่วยสอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน และประเมินความ

เพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั อนุมตัิโดยคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 

2562 

• กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่  3 

พฤษภาคม 2562 

• กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 

2562 

• แผนผงัองคก์ร ฉบบัวนัที ่1 พฤษภาคม 2564 

• นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์ร ัปชัน่  อนุมัติโดย

คณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใชเ้มีอ่วนัที ่4 มถิุนายน 

2562 

• นโยบายการบรหิารความเสีย่ง อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 

2562 และประกาศใชเ้มือ่วนัที ่4 มถิุนายน 2562 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที ่4/2563 วาระที ่3 การประเมนิ

ความเสีย่งภายในและภายนอกประจาํปี 2563 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสี่ยง ครัง้ที่ 5/2563 วาระที่ 2 พิจารณา

อนุมตั ิRisk MAP TFM ปี2563 และกาํหนด Risk Owner 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ครัง้ที่ 2/2564 วาระที่ 2 อนุมัติ

แผนการกู้คนืระบบ (Disaster Recovery Plan) และการประเมนิความเสีย่งภยัคุกคาม

และความมัน่คงปลอดภยัทาง Cyber Security 

• รายงานประชุมคณะทํางานบรหิารความเสี่ยง ครัง้ที่ 1/2564 วาระที่ 2 พจิารณา Key 

Risk Indicator (KRI) ไตรมาส 4 ปี 2563  

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATU 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATFM 

8.2 บรษิทัได้ทบทวนเป้าหมายการปฏบิตังิานอย่างรอบคอบ โดยพจิารณาความเป็นไปได้ของ

เป้าหมายที่กําหนดแล้ว รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือ

ผลตอบแทนแก่พนักงานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มลีกัษณะสง่เสรมิใหพ้นักงานกระทาํไมเ่หมาะสม เช่น 

ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทําให้เกิดแรงจูงใจในการ

ตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มกีารทบทวนเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ ผลการดาํเนินงาน และทบทวนการทํา

รายการต่างๆ ผ่านการประชุมกรรมการบรษิทัอยา่งสมํ่าเสมอ โดยเน้นการตดิตามสถานะการ

ทางการตลาด  ลูกค้าเป้าหมาย ความคืบหน้าในโครงการลงทุนต่าง ควบคู่กันไปอย่าง

สมเหตุสมผล รวมถงึมกีารกําหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานทีส่ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ ซึง่จะเป็น

ขอ้มลูประกอบการพจิารณาการใหผ้ลตอบแทนแก่บุคลากร 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ที่ 1/2564 วาระที่ 4.1  พจิารณารบัทราบผลการดําเนินงาน ประจําปี 2563 สิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและสอบถามผูบ้รหิารเกี่ยวกบัโอกาส ในการเกดิทุจรติ 

และมาตรการทีบ่รษิทัดาํเนินการเพือ่ป้องกนัหรอืแกไ้ขการทุจรติ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มกีารกําหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

รวมถงึประเมนิความเสีย่งเพื่อป้องกนัการทุจรติและแนวทางแก้ไขการทุจรติ และรายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั ไทยยู

เนี่ยน กรุ๊ป จํากดั(มหาชน) และหน่วยงานตรวจสอบภายในบรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิ ์จํากดั 

(มหาชน)  ได้ประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ และรายงานผลการตรวจสอบ 

และจุดบกพร่องต่างๆ ที่ตรวจพบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดโอกาสในการทุจรติ กบัคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสอบถามผู้บรหิารที่เกี่ยวข้องและดําเนินการติดตามแนวทางและ

ความคบืหน้าในการแกไ้ข 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์ร ัปชัน่  อนุมัติโดย

คณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใชเ้มีอ่วนัที ่4 มถิุนายน 

2562 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATU  

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATFM  

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.4 บรษิทัไดส้ือ่สารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัทิีก่าํหนดไว ้
 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

คณะกรรมการกําหนดให้มกีารประชุม เพื่อกํากบัติดตามผลการดําเนินงานของแต่ละ

สว่นงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้กรรมการมกีารสื่อสารและเน้นยํ้าใหผู้ม้อีํานาจของแต่ละส่วน

งานนําแนวทางการปฏิบตัิในการจดัการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรอืที่เกิดขึ้น สื่อสารให้

ผู้ปฏิบตัิงานแต่ละส่วนงานรบัทราบและนําไปปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั ซึ่งกรรมการได้มีการ

ตดิตามและสอบทานผลการปฏบิตังิานอยา่งต่อเนื่องว่าสามารถแกไ้ข และสามารถปฏบิตังิาน

ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดหรอืไม่ และได้มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ให้พนักงานภายใน

องคก์รรบัทราบและนําไปปฏบิตั ิ
 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์ร ัปชัน่  อนุมัติโดย

คณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใชเ้มีอ่วนัที ่4 มถิุนายน 

2562 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสี่ยง ครัง้ที่ 1/2564 วาระที่ 2 พิจารณา 

Key Risk Indicator (KRI) ไตรมาส 4 ปี 2563  

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2564 วาระที ่5.2 พจิารณารบัทราบ

รายงานการบรหิารความเสีย่ง ประจําไตรมาสที่ 4 ปี2563 และรบัทราบแผนการบรหิาร

ความเสีย่ง ประจาํปี 2564  

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2564 วาระที่ 5.3 พจิารณารบัทราบ

รายงานการบรหิารความเสีย่ง ประจําไตรมาสที ่4 ปี2563 และรบัทราบแผนการบรหิาร

ความเสีย่ง ประจาํปี 2564 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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9. องคก์รสามารถระบแุละประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บรษิัทประเมนิการเปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ที่อาจมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแลว้ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

อา้งองิถงึขอ้ 6.4 

  

9.2 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงรูปแบบการทําธุรกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ การ

ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแลว้ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

อา้งองิถงึขอ้ 6.4 และขอ้ 7.5 

  

9.3 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงผูนํ้าองค์กร ที่อาจมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ การควบคุม

ภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้

อยา่งเพยีงพอแลว้ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

อา้งองิถงึขอ้ 4.5 และขอ้ 6.4 

  

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

10. องคก์รมีมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรบัได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1 มาตรการควบคุมของบรษิทัมคีวามเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 

สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึง

ลกัษณะเฉพาะอื่นๆ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิัทฯ มกีารวเิคราะห์กระบวนการปฏิบตัิงาน การดําเนินงาน ให้มีการควบคุมภายใน

เพียงพออย่างเหมาะสม และได้กําหนดแนวทางการจัดการ และ/หรือการควบคุมเพื่อลด

ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อการดาํเนินงาน ผ่านทางนโยบายและคู่มอืปฏบิตังิานของหน่วยงาน

ต่างๆ 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• นโยบายการบรหิารความเสี่ยง อนุมตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 

2562 ประกาศใชเ้มือ่วนัที ่4 มถิุนายน 2562 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสี่ยง ครัง้ที่ 4/2563 วาระที่ 3 การประเมิน

ความเสีย่งภายในและภายนอกประจาํปี 2563 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที ่5/2563 วาระที ่2 พจิารณาอนุมตั ิ

Risk MAP TFM ปี 2563 และกาํหนด Risk Owner 

• แผนผงัองคก์ร ฉบบัวนัที ่1 พฤษภาคม 2564 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสี่ยง ครัง้ที่ 1/2564 วาระที่ 2 พจิารณา Key 

Risk Indicator (KRI) ไตรมาส 4 ปี 2563  

• บญัชรีายชื่อคุมคูม่อืการปฏบิตังิาน และแบบฟอรม์การปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ทีข่ ึน้

ทะเบยีนในระบบ ISO 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.2 บรษิัทมมีาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม กระบวนการ

ต่างๆ อยา่งเหมาะสม เชน่ มนีโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเกีย่วกบัธุรกรรมดา้นการเงนิ การ

จดัซื้อ และการบรหิารทัว่ไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าที ่และลาํดบัชัน้การอนุมตัขิอง

ผู้บรหิารในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน รดักุม เพื่อให้สามารถป้องกนัการทุจรติได้ เช่น มกีาร

กําหนดขนาดวงเงนิและอํานาจอนุมตัิของผู้บรหิารแต่ละระดบั ขัน้ตอนในการอนุมตัิโครงการ

ลงทุน ขัน้ตอนการจดัซื้อและวธิกีารคดัเลือกผู้ขาย การบนัทึกข้อมูลรายละเอยีดการตดัสนิใจ

จดัซื้อ ขัน้ตอนการเบกิจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรอื การเบกิใชเ้ครื่องมอืต่างๆ เป็นต้น โดยไดจ้ดัใหม้ี

กระบวนการสาํหรบักรณีต่าง ๆ ดงันี้ 

10.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าว รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เพือ่ประโยชน์ในการตดิตามและสอบทาน

การทํารายการระหว่างกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้มี

การปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

10.2.2 กรณีทีบ่รษิทัอนุมตัธุิรกรรมหรอืทาํสญัญากบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีม่ผีลผกูพนับรษิทั

ในระยะยาวไปแลว้ เช่น การทําสญัญาซื้อขายสนิคา้ การใหกู้้ยมื การคํ้าประกนั บรษิทั

ไดต้ดิตามใหม้ัน่ใจแลว้ว่า มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามเงือ่นไขที ่ตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลา

ที่มผีลผูกพนับรษิทั เช่น ตดิตามการชําระคนืหนี้ตามกําหนด หรอืมกีารทบทวนความ

เหมาะสมของสญัญา เป็นตน้  

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิัทฯ มีการจดัทําคู่มือการปฏิบตัิให้ครอบคลุมกิจกรรมสําคญั รวมถึงทบทวนการทํา

ธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั  และไดจ้ดัทํา

ระเบียบอํานาจอนุมัติดําเนินการ (Delegation of Authority) เพื่อกําหนดอํานาจอนุมัติของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการบรหิาร และผู้บรหิารแต่ละระดบัไว้ชดัเจน รวมถึงมกีารกําหนด

นโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และนโยบายการทํารายการที่เกี่ยว

โยง เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกดิขึ้นจากการเขา้ทํารายการระหว่าง

บรษิทัฯ กบับุคคลที่เกี่ยวโยง โดยบรษิทัฯ มกีารมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูร้วบรวม/

จดัเก็บขอ้มูลบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อนําข้อมูลไปใช้ตรวจสอบก่อนการทําธุรกรรม และมกีาร

กําหนดอํานาจอนุมตัใินการขอซื้อและการสัง่ซื้อไวใ้น อํานาจอนุมตัดิําเนินการ (Delegation of 

Authority)  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

1/2563 วาระที ่5.1 พจิารณารบัทราบรายการระหว่างกนัของบรษิทั ประจําปี 2562 สิน้สุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

1/2564 วาระที่ 5.1 พจิารณารบัทราบรายการระหว่างกนัของบรษิทั ประจําปี 2563 สิน้สุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

2/2564 วาระที ่4.3 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขระเบยีบอาํนาจอนุมตัดิาํเนินการ (DOA) วาระที ่

5.1 พจิารณารบัทราบรายการระหว่างกนัของบรษิัท สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 

มนีาคม 2564 

• ระเบียบอํานาจอนุมัติดําเนินการ (Delegation of Authority) ฉบับได้ร ับอนุมัติว ันที่ 6 

พฤษภาคม 2564 

• แบบขอ้มลูกรรมการ/กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ และผูม้อีาํนาจควบคุม  

• ใบบรรยายลกัษณะงานผูช้ว่ยเลขานุการบรษิทั 

• ขอบเขต อาํนาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 

10.3 บรษิัทกําหนดให้การควบคุมภายในมคีวามหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ 

manual และ automated หรอืการควบคุมแบบป้องกนัและตดิตาม 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ ออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยกําหนดเป็นส่วนหนึ่งในขัน้ตอนการปฏบิตังิาน

และไดร้บัการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นการควบคุม

ทัง้รปูแบบการป้องกนัและตดิตาม เช่น การกําหนดอํานาจอนุมตัใินการขอซื้อและการสัง่ซื้อ เป็น

ตน้ และบรษิทัฯ มกีารควบคุมสทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลูแชรไ์ฟลข์องบรษิทั 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• บญัชรีายชื่อคุมคูม่อืการปฏบิตังิาน และแบบฟอรม์การปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ทีข่ ึน้

ทะเบยีนในระบบ ISO 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATU 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATFM  

• ระเบียบอํานาจอนุมัติดําเนินการ (Delegation of Authority) ฉบับได้ร ับอนุมัติว ันที่ 6 

พฤษภาคม 2564 

• ทะเบยีนคุมสทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลูบรษิทัในแชรไ์ฟล ์
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.4 บรษิทักําหนดให้มกีารควบคุมภายในในทุกระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบั กลุ่มบรษิทั หน่วย

ธุรกจิ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรอืกระบวนการ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

อา้งองิถงึขอ้ 10.1 - ขอ้ 10.3 

  

10.5 บรษิทัมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี้ ออกจากกนั โดยเดด็ขาด เพื่อ

เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่าวคอื 

(1) หน้าทีอ่นุมตั ิ 

(2) หน้าทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และ  

(3) หน้าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิัทฯ แบ่งแยกหน้าที่รบัผดิชอบดงักล่าวออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยก่อนการอนุมตัิ

รายการทุกครัง้ กําหนดให้ต้องมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์จาก

หน่วยงานต้นสงักดัก่อนส่งให้ผูม้อีํานาจอนุมตั ิซึ่งบรษิทัฯ มกีารกําหนดระเบยีบอํานาจอนุมตั ิ

(Delegation of Authority)  

สาํหรบัหน้าทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศจะดําเนินโดยฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

ซึง่บรษิทัฯ กําหนดใหม้กีระบวนการสอบยนัขอ้มลูการบนัทกึรายการบญัชหีรอืขอ้มลูสารสนเทศ

อื่นมากกวา่ 1 หน่วยงาน  

สาํหรบัหน้าทีก่ารดแูลรกัษาทรพัยส์นิเป็นหน้าทีข่องผูใ้ชง้าน และกาํหนดใหม้เีจา้หน้าทีฝ่่าย

บญัชดีูแลในเรื่องการควบคุมความมตีวัตนของทรพัย์สนิ จดัทําทะเบยีนคุมทรพัย์สนิ และการ

ตรวจนบัทรพัยส์นิ 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• คูม่อืระบบงานสนิทรพัยถ์าวร 

• มาตรการรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ( ลงวนัที ่1 เมษายน 2564) 

• ขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ( ลงวนัที ่1 กนัยายน 2563) 

• ใบบรรยายลกัษณะงานของฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• โครงสรา้งยอ่ยของแต่ละหน่วยงาน 
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11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือช่วยสนับสนุน 

การบรรลวุตัถปุระสงค ์

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บรษิัทควรกําหนดความเกี่ยวขอ้งกนัระหว่างการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ในกระบวนการ

ปฏบิตังิานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการควบคุมดา้นสารสนเทศโดยมกีารกําหนดมาตรการรกัษา

ความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ การเขา้ถงึศนูยข์อ้มลูและเครือ่งแมข่า่ย เพือ่ป้องกนัการเขา้ถงึ

ข้อมูลโดยบุคคลไม่เกี่ยวข้อง มีการประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ และมีการกําหนด

ขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ เพื่อสื่อสารใหพ้นักงานรบัทราบและปฏบิตัิ

อยา่งเครง่ครดั  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• มาตรการรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ( ลงวนัที ่1 เมษายน 2564 ) 

• ขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ( ลงวนัที ่1 กนัยายน 2563) 

• เอกสารปฐมนิเทศพนกังานใหม ่เรือ่ง นโยบายเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• แบบบนัทกึผลการปฐมนิเทศ (แบบทดสอบนโยบายเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

• เอกสารการประเมนิความเสี่ยงด้านภยัคุกคาม และความมัน่คงปลอดภยัทาง Cyber 

Security เวอรช์ัน่ : 1.0 (ลงวนัที ่31 มนีาคม 2564)  

• การเขา้ถงึศนูยข์อ้มลูและเครือ่งแมข่า่ย เวอรช์ัน่ : 1.2 (ลงวนัที ่1 กนัยายน 2563) 

  

11.2 บรษิทัควรกาํหนดการควบคุมของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มกีารออกแบบระบบคอมพวิเตอรซ์ึง่ใชค้วบคุมการปฏบิตังิาน และการควบคุม

การเขา้ถึงข้อมูลของบรษิัทฯ รวมทัง้มอบหมายให้แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศรบัผดิชอบ

เกี่ยวกบัการจดัหา การติดตัง้ระบบ เครื่องคอมพวิเตอร์ โปรแกรมสําเรจ็รูปและอุปกรณ์ต่อ

พ่วงอื่น ๆ ที่เพยีงพอ เหมาะสมกบัการดําเนินงานในปัจจุบนั มกีารสํารองขอ้มูลสําคญัของ

บรษิทั 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• มาตรการรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ( ลงวนัที ่1 เมษายน 2564) 

• ขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ( ลงวนัที ่1 กนัยายน 2563) 

• Network Diagram มผีลบงัคบัใชว้นัที ่16 มนีาคม 2564  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

• การจดัการสารสนเทศ 

• ใบบรรยายลกัษณะงานของแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 

11.3 บรษิทัควรกาํหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มอบหมายใหแ้ผนกเทคโนโลยสีารสนเทศรบัผดิชอบในการกําหนดการควบคุม

ดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม โดยจดัทาํมาตรการและขัน้ตอน

การปฏบิตังิานเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัฯ  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• มาตรการรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ( ลงวนัที ่1 เมษายน 2564 

• ขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ( ลงวนัที ่1 กนัยายน 2563) 

• ใบบรรยายลกัษณะงานของฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

11.4 บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบํารุงรกัษาระบบ

เทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บริษัทฯ มอบหมายให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศรบัผิดชอบในการรบัแจ้งความ

ต้องการปรบัปรุง พฒันาระบบงานจากแต่ละหน่วยงานในบรษิัทฯ และนําเสนอผู้มอีํานาจ

อนุมตักิ่อนดาํเนินการจดัหา/จดัจา้งผูพ้ฒันาระบบ รวมถงึการใหค้าํปรกึษาหรอืแกไ้ขปัญหาที่

ไดร้บัแจง้จากผูใ้ชง้าน  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• มาตรการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ( ลงวนัที ่1 เมษายน 2564) 

• ขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ( ลงวนัที ่1 กนัยายน 2563) 

• ขัน้ตอนการดําเนินงาน เรื่อง การบํารุงรกัษาคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ QP-

PIT-02 แกไ้ขครัง้ที ่6 มผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่1 มนีาคม 2564 

• เอกสารปฐมนิเทศพนกังานใหม ่เรือ่ง นโยบายเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ใบบรรยายลกัษณะงานของฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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12. องคก์รจดัให้มีกิจกรรมการควบคมุผา่นทางนโยบาย ซ่ึงได้กาํหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขัน้ตอน การปฏิบติั 

เพ่ือให้นโยบายท่ีกาํหนดไวนั้น้สามารถนําไปสู่การปฏิบติัได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บรษิทัมนีโยบายทีร่ดักุมเพื่อตดิตามใหก้ารทําธุรกรรมของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร 

หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดงักล่าว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิที่กําหนด เช่น ข้อบงัคบัของ

บรษิทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องสาํนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการ

หาโอกาสหรอืนําผลประโยชน์ของบรษิทั ไปใชส้ว่นตวั 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิัทฯ มีการกําหนดแนวปฏิบัติดังกล่าวไว้ในนโยบายการเกี่ยวกับการป้องกันความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีเนื้อหาเป็นไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรอืขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กํากับดูแลให้

บรษิทัปฏบิตัเิป็นไปตามนโยบายทีก่าํหนดไว ้ 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• นโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั 

ครัง้ที ่2/2562 เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใชเ้มีอ่วนัที ่4 มถิุนายน 2562 

• นโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อ

วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใชเ้มีอ่วนัที ่4 มถิุนายน 2562 

• กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อนุมตัิโดยคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 

2562 

• กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

1/2564 วาระที่ 5.1 พจิารณารบัทราบรายการระหว่างกนัของบรษิทั ประจําปี 2563 สิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

2/2564 ที ่5.1 พจิารณารบัทราบรายการระหว่างกนัของบรษิทั สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุด

วนัที ่31 มนีาคม 2564 

•  รายงานการประชุมคณะกรรมตรวจสอบบรษิทั บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 

ครัง้ที่ 1/2564 วาระที่ 4.4 พิจารณาให้ความเห็นรายการระหว่างกนัของบรษิัท ประจําปี 

2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่2/2564 ที ่4.3 พจิารณาใหค้วามเหน็รายการระหว่างกนัของบรษิทั สาํหรบั

งวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
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12.2 บรษิทัมนีโยบายเพือ่ใหก้ารพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมกระทาํโดยผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บริษัทฯ มีการกําหนดแนวปฏิบัติดังกล่าวไว้ในนโยบายการป้องกันความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ และนโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั ซึ่งกําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร หรอื

พนกังานทีม่สีว่นไดเ้สยีตอ้งไมม่สีว่นรว่มในการพจิารณาและอนุมตัธุิรกรรมหรอืรายการนัน้ๆ 

  

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• นโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั 

ครัง้ที ่2/2562 เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใชเ้มีอ่วนัที ่4 มถิุนายน 2562 

• นโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อ

วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใชเ้มีอ่วนัที ่4 มถิุนายน 2562 

  

12.3 บรษิทัมนีโยบายเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมคาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นสาํคญั 

และพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการทีก่ระทาํกบับุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มกีารกําหนดแนวปฏบิตัิดงักล่าวไว้ในนโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั ซึ่ง

กําหนดให้รายการที่เกี่ยวโยงกนัต้องมเีงื่อนไขการค้าที่มรีาคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่

ก่อให้เกดิการถ่ายเททางผลประโยชน์ รวมถึงเป็นการทํารายการที่บรษิทัฯ คํานึงถงึประโยชน์

สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทุกราย 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• นโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อ

วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใชเ้มีอ่วนัที ่4 มถิุนายน 2562 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
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12.4 บรษิทัมกีระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้กําหนด

แนวทางให้บุคคลที่บรษิัทแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรอืผู้บรหิาร ในบรษิัทย่อยหรอืร่วมนัน้ ถือ

ปฏบิตั ิ(หากบรษิทัไมม่เีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มไมต่อ้งตอบขอ้นี้) 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มกีารกําหนดนโยบายการกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัย่อย กจิการร่วมคา้ 

และบรษิทัร่วม และมกีารแต่งตัง้ตวัแทนจากบรษิทัฯ เขา้ร่วมเป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารใน

บรษิทัยอ่ยในสดัสว่นทีเ่หมาะสม และกาํหนดใหม้กีารรายงานความคบืหน้าในการดาํเนินงานของ

บรษิทัยอ่ยใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ เพือ่วเิคราะหแ์ละประเมนิผลการดาํเนินงาน  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• นโยบายการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม 

ประกาศใช้ตัง้แต่วนัที่ 4 มิถนุายน 2562 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 

พฤษภาคม 2562 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

1-5/2563 และครัง้ที ่1/2564 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่1-4/2563 และครัง้ที ่1/2564 

  

12.5 บริษัทกําหนดหน้าที่และความรบัผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดย

ผูบ้รหิารและพนกังาน 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ ระบุหน้าทีร่บัผดิชอบของผูบ้รหิารและฝ่ายจดัการในการปฏบิตัติามนโยบายต่าง 

ๆ ไวใ้นขอบเขต หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร ซึ่งมกีารสื่อสารให้พนักงานทราบนโยบายเพื่อนําไปสู่การปฏบิตัโิดยระบุไวใ้นนโยบาย 

ระเบยีบขอ้บงัคบั คูม่อืการปฏบิตังิาน และระเบยีบอาํนาจอนุมตั ิ(Delegation of Authority)  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

• ขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เมื่อวนัที่  3 

พฤษภาคม 2562 

• คูม่อืพนกังาน 

• ขอ้บงัคบัการทาํงานของบรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ประกาศใชเ้มื่อวนัที ่1 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
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สงิหาคม 2562  

• ระเบยีบอาํนาจอนุมตั ิ(Delegation of Authority) ฉบบัไดร้บัอนุมตัวินัที ่6 พฤษภาคม 2564 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏบิตัขิองบรษิทัไดร้บัการนําไปใชใ้นเวลาทีเ่หมาะสม โดยบุคลากรทีม่ี

ความสามารถ รวมถงึการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ในการปฏบิตังิาน 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

เมื่อมกีารกําหนดนโยบายและกระบวนการปฏบิตังิาน เมื่อไดร้บัการอนุมตัจิะสามารถนําไป

ปฏิบัติได้ทันทีโดยผู้บริหาร หัวหน้าในหน่วยงานผู้รบัผิดชอบ และพนักงานที่เกี่ยวข้องใน

กระบวนการนัน้ และมกีารรายงานขอ้ผดิพลาดจากการปฏบิตังิานไดท้นัต่อสถานการณ์ 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

1-5/2563 และครัง้ที ่1/2564  

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่1-4/2563 และครัง้ที ่1/2564 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATU 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATFM  

• รายงานตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน (PMP IDP) ประจาํปี2563 

• แผนผงัองคก์ร ฉบบัวนัที ่1 พฤษภาคม2564 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 
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12.7 บรษิทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ  

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มกีารทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมและนําเสนอใน

วาระการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สามารถนํามาใช้ควบคุมการ

ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และกาํหนดใหม้กีารทบทวนเอกสารระบบคุณภาพอยา่งน้อยปี

ละ 1 ครัง้ เพือ่ใหม้คีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• ขัน้ตอนการดําเนินงาน เรื่อง การควบคุมเอกสาร (QP-QMS-03) ข้อ 5.6 การทบทวน

เอกสาร 
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information & Communication) 

13. องคก์รข้อมลูท่ีเก่ียวขอ้งและมีคณุภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามท่ี

กาํหนดไว ้

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บรษิทักําหนดขอ้มลูทีต่้องการใชใ้นการดําเนินงาน ทัง้ขอ้มูลจากภายในและภายนอกองค์กรทีม่ี

คุณภาพและเกีย่วขอ้งต่องาน 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มกีารนําขอ้มูลทัง้จากภายในและภายนอกมาใชใ้นการดําเนินงานและตดิตามงาน 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยกําหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

กําหนดรายละเอยีดของขอ้มูลที่จําเป็น และกําหนดใหม้คีวามสอบทานความถูกต้องของขอ้มูล 

ก่อนนํามาสือ่สารใหผู้บ้รหิารทราบ 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• งบการเงนิฉบบัตรวจสอบ และรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีด

มลิล์ จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2563 สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และสําหรบังวดสาม

เดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 

• หนังสอืเชญิประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน)  

ครัง้ที่ 1/2564 วาระที่ 5.1 พจิารณารบัทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยบรษิัท 

ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) ประจาํไตรมาสที ่4/2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่1-4/2563 และครัง้ที ่1/2564 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสี่ยง ครัง้ที่ 4/2563 วาระที่ 3 การประเมิน

ความเสีย่งภายในและภายนอกประจาํปี 2563 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที ่5/2563 วาระที ่2 พจิารณาอนุมตั ิ

Risk MAP TFM ปี2563 และกาํหนด Risk Owner 

• รายงานการประชุมคณะทํางานบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที่ 1/2564 วาระที่ 2 พจิารณา Key 

Risk Indicator (KRI) ไตรมาส 4 ปี 2563  

• คู่มือการตัง้เป้าหมายการบริหารแผนการปฏิบัติงาน (Performance Management for 

planning : PMP) และแผนพฒันาการปฏบิตังิาน (Individual Development Plan :IDP) 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.2 บรษิทัพจิารณาทัง้ตน้ทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิาณและความถูกตอ้งของขอ้มลู 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ ได้พจิารณาทัง้ต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รบัจากการพฒันา/ปรบัปรุงระบบงาน 

การลงทุน เพื่อวเิคราะห์ข้อมูลทัง้ภายในและข้อมูลภายนอกของบรษิัทฯ ที่ได้รบั ให้มีความ

ถูกตอ้ง เชือ่ถอืไดก้่อนนําขอ้มลูมาใช ้โดยสามารถนําเสนอขอ้มลูทัง้ในเชงิปรมิาณ และคุณภาพ 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล ์จํากดั ครัง้ที ่4/2563 

วาระที่ 4.6 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ร่วมลงทุนโครงการโรงงานผลติอาหารสตัว์ในประเทศ

ปากีสถาน ซึ่งมีการรายงานข้อมูลเงนิลงทุนที่ใช้โครงการ กําลงัการผลิตต่อเดอืน อตัรา

ผลตอบแทน (IRR) และระยะเวลาคนืทุน (PB) 

  

13.3 บรษิัทดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมขี้อมูลที่สําคญัอย่างเพยีงพอสําหรบั ใช้ประกอบการ

ตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สําคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณา เหตุผล 

ผลกระทบต่อบรษิทั ทางเลอืกต่างๆ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มอบหมายใหฝ่้ายงานทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นผูจ้ดัเตรยีมระเบยีบวาระการประชุม หนังสอื

นัดประชุม และรวบรวมเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบรษิัท และได้จดัส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อ

ประกอบการพจิารณาและการตดัสนิใจอนุมตั ิ

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• หนงัสอืเชญิประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

1-5/2563 และครัง้ที ่1/2564 

• หนังสอืเชญิประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่1-4/2563 และครัง้ที ่1/2564 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.4 บรษิทัดาํเนินการเพื่อใหก้รรมการบรษิทัไดร้บัหนังสอืนัดประชุมหรอืเอกสารประกอบการประชุม

ที่ระบุข้อมูลที่จําเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน

ระยะเวลาขัน้ตํ่าตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิัทฯ ให้ความสําคญัต่อการเตรยีมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า โดยมีการ

จดัส่งใหผู้้เขา้ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัซึ่งสอดคลอ้งกบัระยะเวลาขัน้ตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด 

ยกเวน้กรณีมคีวามจําเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธปิระโยชน์ของบรษิทัฯ โดยมกีารระบุไวใ้น กฎ

บตัรคณะกรรมการบรษิทั 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

อา้งองิขอ้ 13.3 

  

13.5 บรษิทัดาํเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมรีายละเอยีดตามควร เพื่อใหส้ามารถ

ตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกบัความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการแต่ละราย เช่น การ

บันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา 

ความเหน็ของกรรมการรายทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัเรือ่ง ทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละครัง้ เลขานุการ

บรษิทั หรอืเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รบัมอบหมายให้ มกีารจดัทํารายงานการ

ประชุมทุกครัง้ โดยระบุรายละเอยีดต่างๆ ในการประชุม เช่น ครัง้ทีป่ระชุม วนั - เวลา วาระการ

ประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม มตทิีป่ระชุม เป็นตน้ รวมถงึกรณีทีก่รรมการมกีารใหค้วามเหน็เพิม่เตมิ

จะมกีารระบุไวใ้นรายงานการประชุม 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

1-5/2563 และครัง้ที ่1/2564 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่1-4/2563 และครัง้ที ่1/2564 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6 บรษิทัมกีารดาํเนินการดงัต่อไปนี้ 

13.6.1 มกีารจดัเกบ็เอกสารสาํคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู ่

13.6.2 กรณีทีไ่ด้รบัแจง้จากผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภายในว่ามขีอ้บกพร่องในการควบคุม

ภายใน บรษิทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อยา่งครบถว้นแลว้  

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มอบหมายใหแ้ต่ละหน่วยงานจดัทําและเกบ็เอกสารสําคญัใหเ้ป็นระบบ โดยมกีาร

ควบคุมการจดัเกบ็เอกสารไวค้รบถว้น และจดัเกบ็อย่างเป็นหมวดหมู่ รวมทัง้ไดใ้หค้วามร่วมมอื

กบัผูต้รวจสอบภายในทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัในการแกไ้ข

ขอ้บกพรอ่งในกรณีทีต่รวจพบ 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATU 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATFM  

• ขัน้ตอนการดําเนินงาน เรื่อง การควบคุมเอกสาร (QP-QMS-03) แก้ไขครัง้ที่ 14 มีผล

บงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่4 มกราคม 2564 
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14. องคก์รส่ือสารข้อมลูภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละความรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายในท่ี

จาํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามท่ีวางไว ้

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่

เหมาะสม เพือ่สนบัสนุนการควบคุมภายใน 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในที่เหมาะสมหลายช่องทาง เช่น  ให้

พนักงานรบัทราบผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ สื่อสารนโยบาย ประกาศ และระเบียบ

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ผ่านป้ายประกาศของบรษิทัฯ รวมถงึ Intranet ภายในของบรษิทัฯ รวมถงึ

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่ง

กาํหนดใหทุ้กหน่วยงานตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานใหผู้บ้รหิารทราบอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• คูม่อืพนกังาน (ปฐมนิเทศพนกังานใหม)่ 

• คูม่อืจรรยาบรรณในการทาํธุรกจิและหลกัปฏบิตัดิา้นแรงงาน (ปฐมนิเทศพนกังานใหม)่ 

• บอรด์ประชาสมัพนัธข์องบรษิทั (บรเิวณทางเขา้บรษิทั ฝัง่ประชาสมัพนัธ)์ 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

1-5/2563 และครัง้ที ่1/2564 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่1-4/2563 และครัง้ที ่1/2564 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.2 บรษิัทมกีารรายงานข้อมูลที่สําคญัถึงคณะกรรมการบรษิัทอย่างสมํ่าเสมอ และคณะกรรมการ

บรษิัทสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศที่จําเป็นต่อการปฏิบตัิงาน หรอืสอบทานรายการต่างๆ 

ตามที่ต้องการ เช่น การกําหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่น

นอกจากที่ได้รบัจากผู้บริหาร รวมทัง้การติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ

ภายใน การจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บรหิารตามที่คณะกรรมการรอ้งขอ การจดั

กจิกรรมพบปะหารอืระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ 

เป็นตน้ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ จดัให้มกีารรายงานขอ้มูลที่สําคญัถงึคณะกรรมการบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ โดยได้

กําหนดไวใ้นนโยบายเกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกิจการที่ด ี(Corporate Governance ) เรื่อง การ

ดแูลใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งเรยีบรอ้ย และสามารถในการเขา้ถงึขอ้มลูที่

จาํเป็น รวมทัง้กาํหนดใหม้กีารประชุมรว่มกนัระหวา่งคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร เช่น การ

ประชุมกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบเพื่อใหม้กีารรายงานผลการดําเนินงานใหผู้บ้รหิาร

และคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ รวมถงึบรษิทัมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงาน

ระหวา่งคณะกรรมการ ผูส้อบบญัช ีและผูต้รวจสอบภายใน 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance) อนุมตัจิากการประชุม

คณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 2/2562 วนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใช้เมื่อวนัที่ 4 

มถิุนายน 2563 

• ขอบเขต อาํนาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 

• ใบบรรยายลกัษณะงานผูช้ว่ยเลขานุการบรษิทั 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.3 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสือ่สารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่างๆ ภายในบรษิทัสามารถ

แจ้งขอ้มูลหรอืเบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติภายในบรษิทั (whistle-blower hotline) ได้

อยา่งปลอดภยั 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มกีารกําหนดช่องทางและผูร้บัผดิชอบในการรบัขอ้รอ้งเรยีนและการแจ้งเบาะแส 

ซึง่ระบุไวใ้นนโยบายเกีย่วกบัการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแสการประทําผดิ (Whistle Blowing 

Policy) ดงันี้ 

1. กล่องรบัขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีน 

2. การแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีนทางวาจาหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยตรงถงึ 

- ผูบ้งัคบับญัชาทีต่นเองไวว้างใจทุกระดบั 

- ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

- เลขานุการบรษิทั 

- คณะกรรมการบรษิทั 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ทางไปรษณีย์ ส่งตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้จ ัดการสายงาน

ตรวจสอบ 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั 

89/1 หมูท่ี ่2 ตาํบลกาหลง อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

โทรศพัท ์66(0)-3441-7222 

โทรสาร 66(0)-3441-7255 

4. ทางเวป็ไซตข์องบรษิทัฯ (http://www.thaiunionfeedmill.com/Whistle) 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• นโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสกระทําความผิด (Whistle Blowing 

Policy) ประกาศใชต้ัง้แต่วนัที่ 4 มถินุายน 2562 อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่

3 พฤษภาคม 2562 

  

  

http://www.thaiunionfeedmill.com/Whistle


 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
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15. องคก์รได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บรษิทัมกีระบวนการสือ่สารขอ้มลูกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ และ

มชี่องทางการสือ่สารทีเ่หมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัใหม้เีจา้หน้าทีห่รอื

หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิัทฯ มเีวป็ไซต์ที่ให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสื่อสารกบัทางบรษิัทฯ ได้มกีาร

กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด (Whistle 

Blowing Policy) รวมถึงได้มีการกําหนดผู้ร ับผิดชอบส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ในการ

ประสานงานสือ่สารขอ้มลูกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์ร  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• นโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด  (Whistle 

Blowing Policy) ประกาศใช้ตัง้แต่วนัที่ 4 มิถนุายน 2562 อนุมัติโดยคณะกรรมการ

บรษิทั เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

• บนัทกึแต่งตัง้นักลงทุนสมัพนัธ ์(ฉบบัที ่006/2564) มผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 

2564 

• เอกสารใบบรรยายลกัษณะงานของนกัลงทุนสมัพนัธ ์

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.2 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกองคก์ร

สามารถแจ้งข้อมูลหรอืเบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติ (whistle-blower hotline) แก่

บรษิทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ มกีารกาํหนดชอ่งทางและผูร้บัผดิชอบในการรบัขอ้รอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส 

ซึ่งระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการประทําผิด (Whistle 

Blowing Policy) ดงันี้ 

1. กล่องรบัขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีน 

2. การแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีนทางวาจาหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยตรงถงึ 

- ผูบ้งัคบับญัชาทีต่นเองไวว้างใจทุกระดบั 

- ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

- เลขานุการบรษิทั 

- คณะกรรมการบรษิทั 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ทางไปรษณีย์ ส่งตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผู้จดัการสายงาน

ตรวจสอบ 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั 

89/1 หมูท่ี ่2 ตาํบลกาหลง อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

โทรศพัท ์66(0)-3441-7222 

โทรสาร 66(0)-3441-7255 

4. ทางเวป็ไซตข์องบรษิทัฯ (http://www.thaiunionfeedmill.com/Whistle) 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• นโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด  (Whistle 

Blowing Policy) ประกาศใช้ตัง้แต่วนัที่ 4 มิถนุายน 2562 อนุมัติโดยคณะกรรมการ

บรษิทั เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

  

  

http://www.thaiunionfeedmill.com/Whistle


 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการควบคมุภายในยงัดาํเนินไป

อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บรษิทัจดัใหม้กีระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามจรยิธรรมธุรกจิและขอ้กําหนดหา้มฝ่ายบริหาร

และพนักงานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ ทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้

แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในตดิตามการปฏบิตั ิและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ

จรรยาบรรณ (Code of Conduct) อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

โดยบริษัทมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงาน (ระดับหัวหน้างาน) กํากับติดตาม

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและแจง้หวัหน้างานตามสายบงัคบับญัชาทนัทหีากพบว่ามกีารปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นไป

ตามจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และข้อห้ามที่บริษัทกําหนด รวมถึงมีการนํานโยบาย

ดงักล่าวมากําหนดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของหวัหน้างานและพนักงาน

ประจําปี และกําหนดให้เลขานุการบรษิัทรวบรวมและจดัเก็บข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อนํา

ขอ้มลูไปใชต้รวจสอบก่อนการทาํธุรกรรมหรอืสญัญาต่าง ๆ  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• นโยบายเกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance) อนุมตัจิากการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2562 วนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใช้เมื่อวนัที่ 4 

มถิุนายน 2562  

• จรรยาบรรณบรษิทั (Code of Conduct) อนุมตัิจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่

2/2562 วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 และประกาศใชเ้มือ่วนัที ่4 มถิุนายน 2562  

• แผนผงัองคก์ร ฉบบัวนัที ่1 พฤษภาคม 2564 

• ใบบรรยายลกัษณะงานผูช้ว่ยเลขานุการบรษิทั 

• ขอบเขต อาํนาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 

• ประกาศ เรือ่ง การปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิและนโยบายบรษิทัต่างๆ 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.2 บรษิัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมิน

ตนเอง และ/หรอืการประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ ได้รบัการประเมนิระบบการควบคุมภายในจากการว่าจ้างผูต้รวจสอบภายในอสิระ 

ซึง่พจิารณาจากปัจจยัเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจ

ว่า บรษิัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการตรวจสอบให้

ผูบ้รหิารของหน่วยงานผูร้บัการตรวจ และคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATU 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATFM 

• กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อนุมตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 

2562 

• กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.3 ความถีใ่นการตดิตามและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบรษิทั 
 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

และหน่วยงานตรวจสอบภายในบรษิัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากดั(มหาชน) เพื่อวางแผนการ

ตรวจสอบภายในประจาํปี ซึง่จะพจิารณาจากความเสีย่งและลกัษณะการดําเนินงานทางธุรกจิของ

บรษิัทฯ และจะมีการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบในรอบปี และวางแผนการตรวจสอบประจําปี

ถดัๆไปใหม้คีวามสอดคลอ้งและความเหมาะสมกบัลกัษณะการดําเนินธุรกจิของงบรษิทัฯในทุกๆ

เดอืนธนัวาคม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการพจิารณา

และให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อนุมตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 

2562 เรือ่ง “ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ” 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน)  

ครัง้ที่ 1/2564 วาระที่ 4.6 พจิารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน  วาระที่ 4.7 พจิารณาอนุมตัิ

รบัรองแผนการตรวจสอบภายในปี 2564 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน)  

ครัง้ที่ 2/2564 วาระที่ 4.4 พิจารณาอนุมัติและรบัรองแผนการตรวจสอบภายในสําหรับ

ชว่งเวลาทีเ่หลอืของปี 2564 

  

16.4 ดาํเนินการตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความสามารถ 
 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

ตามความเหน็ทีร่ะบุไวใ้นอา้งองิถงึขอ้ 16.2 และ 16.3 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.5 บรษิทักาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บรษิทัฯ กาํหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน

ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• แผนผงัองคก์ร ฉบบัวนัที ่1 พฤษภาคม 2564 

• กฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  

16.6 บรษิทัส่งเสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏบิตัหิน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏบิตังิานวชิาชพีการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, 
IIA) 
 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

จาก รายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2564 วาระที่ 4.6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้

ตรวจสอบภายใน ของบรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากดั(มหาชน)  และวาระที่ 4.7 พจิารณาอนุมตัิ

รบัรองแผนการตรวจสอบภายในปี 2564 ผ่านการอนุมตัโิดยคณะกรรมการตรวจสอบและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร จึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตาม

มาตรฐานสากล การปฏิบตัิงานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing, IIA) 
 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน)  

ครัง้ที ่1/2564 วาระที ่4.6 พจิารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) วาระที ่4.7 พจิารณาอนุมตัริบัรองแผนการตรวจสอบภายในปี 2564 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน)  

ครัง้ที่ 2/2564 วาระที่ 4.4 พิจารณาอนุมัติและรบัรองแผนการตรวจสอบภายในสําหรับ

ชว่งเวลาทีเ่หลอืของปี 2564 

  

 

 

 

 

 



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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17. องคก์รประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในอย่างทนัเวลาต่อบคุคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึง

รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษิทัประเมนิผลและสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และดาํเนินการเพื่อตดิตามแกไ้ข

อย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมี

นยัสาํคญั 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

บริษัทฯ มีการแต่งตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชน) ใหท้ํางานร่วมกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัเพื่อทาํการตรวจสอบระบบการ

ควบคุมภายในของบรษิัทฯ และรายงานผลการตรวจสอบ ในกรณีมีเหตุการณ์สําคญัที่ส่งผล

กระทบต่อบรษิัทฯ โดยฝ่ายบรหิารมีนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไข และรายงานให้

ผูบ้รหิารทราบทนัท ีรวมถงึรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน)  

ครัง้ที่ 3/2563 วาระที่ 5.1 พจิารณารบัทราบรายงานการตรวจสอบภายในของบรษิทั งวด

ครึง่ปีแรกของปี 2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน)  

ครัง้ที ่4/2563 วาระที ่5.1 พจิารณารบัทราบรายงานการตรวจสอบภายในของบรษิทั ประจาํ

ไตรมาสที ่3/2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน)  

ครัง้ที ่1/2564 วาระที ่5.1 พจิารณารบัทราบรายงานการตรวจสอบภายในของบรษิทั ประจาํ

ไตรมาสที ่4/2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน)  

ครัง้ที ่2/2564 วาระที ่5.1 พจิารณารบัทราบรายงานการตรวจสอบภายในของบรษิทั ประจาํ

ไตรมาสที1่/2564 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATU 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATFM 

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.2 บรษิทัมนีโยบายการรายงาน ดงันี้ 

17.2.1 ฝ่ายบรหิารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยพลนั ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์หรอื

สงสยัว่ามเีหตุการณ์ทุจรติอย่างรา้ยแรง มกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย หรอืมกีารกระทํา

ทีผ่ดิปกตอิื่น ซึง่อาจกระทบต่อชือ่เสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั  

17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องที่เป็นสาระสําคญั พรอ้มแนวทางการแก้ไขปัญหา (แมว้่าจะไดเ้ริม่

ดาํเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณา

ภายในระยะเวลาอนัควร 

17.2.3 รายงานความคบืหน้าในการปรบัปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคญัต่อคณะกรรมการ

บรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม: 

     บริษัทฯ มีการแต่งตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชน) ให้ทํางานร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในบรษิัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด 

(มหาชน) เพื่อทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ รวมถงึมกีารตดิตามผลการ

ปรบัปรุงขอ้บกพรอ่ง และรายงานสิง่ทีต่รวจพบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบอยา่งน้อยไตร

มาสละ 1 ครัง้ นอกจากนี้ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ สามารถการรายงานการกระทําทีผ่ดิปกตแิละ

รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคญัซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงนิของบรษิัท 

พรอ้มแนวทางการแกไ้ขในการประชุมคณะกรรมการอยา่งเป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการได ้

 

ข้อมลูประกอบการประเมิน: 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน)  

ครัง้ที่ 2/2563 วาระที่ 4.4 พิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายใน บรษิัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) วาระที ่4.5 พจิารณาอนุมตัริบัรองแผนการตรวจสอบภายในปี 2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน)  

ครัง้ที่ 3/2563 วาระที ่5.1 พจิารณารบัทราบรายงานการตรวจสอบภายในของบรษิทั งวด

ครึง่ปีแรกของปี 2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน)  

ครัง้ที ่4/2563 วาระที ่5.1 พจิารณารบัทราบรายงานการตรวจสอบภายในของบรษิทั ประจํา

ไตรมาสที ่3/2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน)  

ครัง้ที ่1/2564 วาระที ่5.1 พจิารณารบัทราบรายงานการตรวจสอบภายในของบรษิทั ประจํา

ไตรมาสที ่4/2563 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน)  

ครัง้ที ่2/2564 วาระที ่5.1 พจิารณารบัทราบรายงานการตรวจสอบภายในของบรษิทั ประจํา

  



 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกัด (มหาชน) 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ตามแบบประเมินท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ไตรมาสที ่1/2564 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATU 

• รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย IATFM  
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