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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107537000891

 ประกอบธุรกิจ  ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง
  และบรรจุกระป๋อง 

 ส�านักงานใหญ่  72/1 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1      
  ต�าบลท่าทราย อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร
  จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
  โทรศัพท์: +66 (0) 3481-6500 (อัตโนมัติ 7 สาย)
  โทรสาร: +66 (0) 3481-6886 
 
 ส�านักงานกรุงเทพฯ  979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์: +66 (0) 2298-0024, 2298-0537 – 41
  โทรสาร: +66 (0) 2298-0548, 2298-0550 

 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  โทรศัพท์: +66 (0) 2298-0024
  โทรสาร: +66 (0) 2298-0342
  อีเมล: ir@thaiunion.com 

 ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์: +66 (0) 2298-0024
  โทรสาร: +66 (0) 2298-0024 ต่อ 4449
  อีเมล: tu_corporate@thaiunion.com 

 เว็บไซต์  www.thaiunion.com

  หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2537

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
  ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ  
  จ�านวน 1,492,953,874 บาท (5,971,815,496 หุ้น)

  ทุนช�าระแล้ว 
  จ�านวน 1,192,953,874 บาท (4,771,815,496 หุ้น)

  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัท

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1 
ก�รประกอบธุรกิจและผลก�รดำ�เนินง�น

นโยบาย 
และภาพรวม 
การประกอบธุรกิจ

1ส่วนที่

การประกอบธุรกิจ 
และผลการด�าเนินงาน
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ไทยยูเนี่ยน ท�ำให้พวกเรำยังสำมำรถผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ
และดีต่อสุขภำพส่งถึงมือผู้บริโภคทั่วโลกได้แม้ว่ำจะมีปัญหำ
อุปสรรคต่ำงๆ ก็ตำม

ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดทั่วโลกที่ยังด�ำเนินต่อไป  
ไทยยูเนี่ยนแสดงให้เห็นชัดเจนว่ำเรำมีศักยภำพในกำรปรับตัว  
ตั้งแต่ระดับทีมผู้บริหำร ซึ่งสำมำรถจัดกำรสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  
ได้อย่ำงรวดเร็ว เพื่อดูแลสุขภำพและควำมปลอดภัยของ
พนกังำน และเพือ่ลดผลกระทบกับกำรผลติให้น้อยทีสุ่ด ไปจนถงึ
พนักงำนในสำยกำรผลิตที่ท�ำหน้ำที่อย่ำงเต็มที่เพื่อให้มีสินค้ำ
วำงจ�ำหน่ำยอยำ่งต่อเนื่อง

สนิค้ำของไทยยูเนี่ยนยังเป็นที่ต้องกำรในทุกทวีป ทั้งทวปีเอเชยี 
ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกำเหนือ และเพิ่มขึ้นสูงในปีที่ผ่ำนมำ
เนือ่งจำกผูบ้รโิภคเลอืกจบัจ่ำยสนิค้ำอำหำรทีส่ำมำรถเกบ็รกัษำ 
ได้นำนเพือ่ท�ำอำหำรทำนเองทีบ้่ำนในช่วงทีต้่องกกัตวัอยูภ่ำยใน
บ้ำน และร้ำนอำหำรต่ำงๆ มีกำรปิดบริกำรในช่วงโควิด 19 
นอกจำกนี้ ผู้คนยังรับสัตว์เลี้ยงมำกขึ้น ท�ำให้มีควำมต้องกำร
อำหำรสัตว์มำกขึ้นเช่นกัน

แม้จะมสีถำนกำรณ์โควดิ 19 ในปีทีผ่่ำนมำ แต่ไทยยเูนีย่นก็มไิด้ 
หยุดนิ่ง เรำมองหำโอกำสในกำรเติบโตระยะยำวทำงธุรกิจ  
และด้วยพื้นฐำนธุรกิจที่เข้มแข็งท�ำให้เรำสำมำรถขยำยธุรกิจ
ออกไปท่ำมกลำงควำมท้ำทำยและสถำนกำรณ์เศรษฐกิจที่มี
ควำมกดดันกระจำยตัวในภูมิภำคต่ำงๆ ที่เรำด�ำเนินธุรกิจอยู่

ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่เรำเป็นผู้น�ำในอุตสำหกรรมอำหำรทะเล 
ของโลก เรำยังคงด�ำเนินธุรกิจในแนวทำงที่จะสร้ำงมำตรฐำน
ให้กับอุตสำหกรรมต่อไป เป็นแนวหน้ำและกล้ำที่จะสร้ำง 
ควำมเปลี่ยนแปลงในด้ำนควำมยั่งยืนตำมแนวทำงของบริษัท  
ที่มุ ่งมั่นสร ้ำงควำมเป็นอยู ่ที่ดีให ้กับผู ้คนและดูแลรักษำ 

ควำมอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล ปัจจุบัน ไทยยูเนี่ยนเป็นผู้น�ำ
ในด้ำนสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมอำหำรทะเล 
เรำยังท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำสินค้ำของเรำ 
ได้รับกำรผลิตและจัดหำวัตถุดิบอย่ำงถูกต้อง ควบคู่ไปกับ 
กำรด�ำเนินธุรกจิหลักของบรษิัท 

เรำเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของนวัตกรรมที่จะท�ำให้ธุรกจิเตบิโต
ขึ้นในระยะยำว ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนมีส่วนส�ำคัญที่ช่วย
ให้ธุรกิจเติบโตและท�ำก�ำไร ด้วยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
อำทิ โปรตีนทำงเลือก อำหำรเสริม อำหำรประเภทยำ และ 
ส่วนประกอบในกำรผลิตอำหำรที่ท�ำจำกอำหำรทะเล

ไทยยเูนีย่นเริม่ต้นจำกธรุกจิเลก็ๆ ด้วยควำมตัง้ใจเมือ่หลำยสบิปี 
ก่อน และเรำยังคงควำมตั้งใจในกำรด�ำเนนิธุรกจิด้วยจรยิธรรม
และคุณธรรมจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัท
ได้รับกำรสนับสนุนจำกลูกค้ำ ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ำย 
ที่เกี่ยวข้อง ผมขอขอบคุณทุกคนทุกฝ่ำยและเชื่อม่ันว่ำบริษัท 
จะเตบิโตอย่ำงยั่งยนืต่อไป

 น�ยไกรสร จันศิริ
 ประธ�นกรรมก�ร

สารจาก
ประธานกรรมการ

ปี 2563 นับเป็นจุดเริ่มต้นของทศวรรษใหม่ ในช่วง 
ต้นของปี ไม ่มีใครคำดคิดว่ำปีที่ผ ่ำนมำจะเป็น 
ปีที่ยำกยิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันเผชิญและรับมือกับ 
โควิด 19 แบบที่ไม่เคยประสบมำก่อน แต่เมื่อมอง
ย้อนกลบัไป ผมภมูใิจทีไ่ทยยเูนีย่นไม่เพยีงแค่สำมำรถ
จัดกำรสถำนกำรณ์ได้ดีเท่ำนั้น แต่ยังเป็นปีที่บริษัท
แข็งแกร่งมำกยิ่งขึ้นอกีด้วย

ผมมักพูดเสมอว่ำ สุขภำพและควำมปลอดภัยของ
พนักงำนคอืสิ่งที่ไทยยูเนี่ยนให้ควำมส�ำคัญเป็นอันดับ
หนึ่งและเป็นสิ่งที่ตอกย�้ำชัดเจนในปีที่ผ่ำนมำเมื่อ 
กำรแพร่ระบำดของโควิด 19 เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว  
ส่งผลกระทบต่อพนักงำนรวมถึงกำรผลิตของเรำ 
ทั่วโลก แต่ด้วยควำมมุ่งม่ันและเสียสละของพนักงำน

ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดทั่วโลก 
ที่ยังดำ�เนินต่อไป ไทยยูเนี่ยนแสดงให้เห็น
ชัดเจนว่�เร�มีศักยภ�พในก�รปรับตัว 
ตั้งแต่ระดับทีมผู้บริห�ร ซึ่งส�ม�รถจัดก�ร
สถ�นก�รณ์ต่�งๆ ได้อย่�งรวดเร็ว  
เพื่อดูแลสุขภ�พและคว�มปลอดภัย 
ของพนักง�น และเพื่อลดผลกระทบกับ 
ก�รผลิตให้น้อยที่สุด ไปจนถึงพนักง�น 
ในส�ยก�รผลิตที่ทำ�หน�้ที่อย่�งเต็มที่  
เพื่อให้เร�ส�ม�รถส่งมอบสินค�้ที่มีคุณภ�พ
และดีต่อสุขภ�พ ส่งถึงมือผู้บริโภคทั่วโลก
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รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ควำมย่ังยืนยังคงมีบทบำทส�ำคัญในธุรกิจของไทยยูเนี่ยน  
โดยกลยุทธ์ควำมย่ังยืนของบริษัท หรือ SeaChange® ได้ 
ยกระดับมำตรฐำนควำมยั่งยืนให้กับอุตสำหกรรมอำหำรทะเล 
ในภำพรวม  ไทยยเูนีย่นไดต้ดิดชันคีวำมยัง่ยนืดำวโจนส์ (DJSI) 
เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน และได้รับกำรจัดอันดับเป็นที่ 2 ของโลก 
ในกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์อำหำร นับเป็นผลงำนจำก 
ควำมพยำยำมในกำรผลักดันให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลง 
ไม่เพียงแค่ในธุรกิจบริษัทเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงอุตสำหกรรม
อำหำรทะเลทั่วโลกอีกด้วย

ไทยยูเนี่ยนยังเป็นบริษัทผู้ผลิตอำหำรรำยแรกที่อยู่ ใน
ตลำดหลักทรัพย์ของประเทศไทย ที่ได้เข้ำร่วมโครงกำร EP100  
ขององค์กร The Climate Group ซึ่งเป็นเรื่องของกำรใช้พลังงำน 
อย่ำงชำญฉลำด กำรเข้ำร่วมนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัท 
ที่จะจัดกำรกับปัญหำเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ที่ส่งผลกระทบต่อท้องทะเลทั่วโลก นอกจำกนี้บริษัทยังได้
รับรำงวัล SDG Impact Award จำกเวทีรำงวัล Responsible  
Business Awards 2020 จำกกำรท�ำงำนที่ตอบโจทย์เป้ำหมำย
กำรพัฒนำด้ำนควำมยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ หรือ 
UN SDGs

สุดท้ำย ปี 2563 นับเป็นปีที่เต็มไปด้วยควำมท้ำทำย แต่ด้วย 
กำรบริหำรจัดกำรที่เข้มแข็งและควำมทุ่มเทของพนักงำน  
ท�ำให้ไทยยูเนี่ยนแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับต้นปีที่ ผ่ำนมำ  
ผลประกอบกำรปี 2563 เป็นเครื่องยืนยันว่ำสินค้ำของ 
ไทยยูเนี่ยนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในด้ำนสุขภำพ 
และคุณค่ำทำงโภชนำกำรในช่วงเวลำที่ยำกล�ำบำก ผมเชื่อว่ำ
หำกทุกคนร่วมมือกันเรำจะผ่ำนมันไปด้วยกัน และยังมั่นใจว่ำ
ไทยยูเนี่ยนจะยังคงผลิตสินค้ำที่ดีต่อสุขภำพเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคทั่วโลกได้เป็นอย่ำงดีต่อไป

 น�ยธีรพงศ์ จันศิริ
 ประธ�นกรรมก�รบรหิ�รและประธ�นเจ�้หน้�ท่ีบรหิ�ร

สารจากประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลบวกให้กับผลประกอบกำรของบริษัท
คือควำมสำมำรถในกำรปรับตัวอย่ำงรวดเร็วของพวกเรำ
ทำ่มกลำงสถำนกำรณท์ีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลำและทมีจดักำร
สถำนกำรณ์วิกฤตที่สำมำรถน�ำบริษัทฝ่ำสถำนกำรณ์โควิด 19 
ในปีที่ผ่ำนมำ ท�ำให้เรำสำมำรถด�ำเนินกำรผลิตและส่งมอบ
สินค้ำได้อยำ่งต่อเนื่องทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกำ 

นวัตกรรมยังคงเป็นส่วนส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมเติบโตและ
อนำคตให้กับไทยยูเนี่ยน เรำจึงลงทุนในธุรกิจที่มีอัตรำกำรท�ำ
ก�ำไรสงูที่จะชว่ยเพิม่มลูคำ่ใหก้บัสว่นตำ่งๆ ของวตัถดุบิทีบ่รษัิทม ี 
อำทิ ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนส์ บริษัทในเครือของไทยยูเนี่ยน

บริษัทยังคงสนับสนุนโครงกำรสเปซ-เอฟอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
โครงกำรบ่มเพำะและเรง่กำรเตบิโตทำงธรุกจิเทคโนโลยอีำหำร
ระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย ที่บริษัทได้ร่วมก่อตั้งขึ้น 
ในปี 2562 นอกจำกนี้บริษัทยังได้จัดตั้งกองทุนส�ำหรับลงทุน 
ในสตำร์ทอัพด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีอำหำร ในปัจจุบัน
มีกำรลงทุนแล้วทั้งสิ้น 6 บริษัทด้วยกัน กำรลงทุนนี้ยังหมำยถึง
โอกำสในกำรท�ำงำนร่วมกันและควำมร่วมมือต่ำงๆ ในอนำคต

ในระหว่ำงปี เรำได้มีกำรปรับเปลี่ยนอีกหลำยประกำรเพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งทำงธุรกิจ ส�ำหรับธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
บริษัทมีกำรแต่งตั้ง ไบรอัน โรเซนเบิร์ก ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำรของไทยยูเนี่ยน 
อเมริกำเหนือ โดยรวมบริษัท Chicken of the Sea International  
และ Chicken of the Sea Frozen Foods เขำ้ไว้ด้วยกันเพื่อให้
ท�ำงำนสอดประสำนกันได้ดียิ่งขึ้น

ส�ำหรับธุรกิจของบริษัทในยุโรป แม้ว่ำในปีที่ผ่ำนมำเรำจะต้อง 
รบัมอืกบัโควดิ 19 แตแ่ผนกลยทุธส์ำมปใีนกำรปลดลอ็คศกัยภำพ 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจได้ด�ำเนินงำนครบหนึ่งปีในปีที่ผ่ำนมำ  
ซึ่งแผนกลยุทธ์น้ันดูแลทั้งในเรื่องกำรเพิ่มกำรเติบโตของตลำด  
ควำมสำมำรถในกำรผลิต และกำรรวมเอำแผนกต่ำงๆ  
เข้ำด้วยกัน นับเป็นสิ่งที่ธุรกิจในประเทศไทยและอเมริกำเหนือ
ได้ด�ำเนินกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส�ำหรับภำพรวมธุรกิจ บริษัทมีกำรด�ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อ
ประหยัดต้นทุน และให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำกระแสเงินสด  
ท�ำให้บริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรเงินสดที่เข้มแข็งส่งผลให้
สำมำรถซื้อคืนหุ้นบริษัทได้เป็นจ�ำนวน 1,500 ล้ำนบำท  
และจำ่ยหนี้ได้ถึง 2,500 ลำ้นบำท

ปี 2563 นับเป็นปีที่เต็มไปด้วย 
คว�มท้�ท�ย แต่ด้วยก�รบริห�รจัดก�ร 
ที่เข้มแข็งและคว�มทุ่มเทของพนักง�น  
ทำ�ให้ไทยยูเนี่ยนแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ต้นปีที่ผ่�นม� ผลประกอบก�รปี 2563  
เป็นเครื่องยืนยันว่�สินค�้ของไทยยูเนี่ยน 
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในด้�นสุขภ�พ
และคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร

ในปี 2563 ไทยยูเนี่ยนมีผลประกอบกำรยอดเยี่ยม ด้วย
ยอดขำย 132,402 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 มีก�ำไรสุทธิ 
6,246 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.7 เรำได้ประกำศจ่ำย
เงินปันผลครึ่งหลังของปี 40 สตำงค์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.8  
รวมจ่ำยเงินปันผลทั้งปี 72 สตำงค์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.2  
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 

บริษัทสำมำรถรับมือกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
โควิด 19 ที่ยำกจะคำดกำรณ์ได้อย่ำงยอดเยี่ยม ควำมต้องกำร
สนิค้ำจำกไทยยเูนีย่นเตบิโตขึน้ จำกกำรทีผู่ค้นอยูบ้่ำนกนัมำกขึ้น  
ท�ำอำหำรทำนที่บ้ำนมำกขึ้น และเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภค 
ไปสู่อำหำรที่เน้นโภชนำกำรสำรอำหำรมำกยิ่งขึ้น ไทยยูเนี่ยน 
ยังคงใหค้วำมส�ำคัญกบัสขุภำพและควำมปลอดภัยของพนกังำน 
คู่ค้ำ และระบบซัพพลำยเชน เพื่อท�ำให้เรำสำมำรถผลิตสินค้ำ
คุณภำพให้กับผู้บริโภคทั่วโลกได้อย่ำงต่อเนื่อง
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Strategic Partnership/ 
Key Joint Venture

1 RED LOBSTER, U.S.
2 Avanti Frozen Foods,  
 India
3 Avanti Feeds Ltd., India

Production Location

1 Lyons, GA, U.S.
2 Douarnenez and  
 Quimper, France
3 Peniche, Portugal
4 Tema, Ghana
5 Svolvear, Norway
6 Gniewino, Poland
7 Bydgoszcz, Poland
8 Mahe’, Seychelles
9 Long An, Vietnam
10 Samut Sakhon, Thailand
11 Songkhla, Thailand
12 Lu..beck-Schlutup,  
 Germany
13 Sassnitz, Germany
14 Kretinga, Lithuania

Innovation Center/
R&D Center

1 Douarnenez, France
2 Bangkok, Thailand 

Corporate Office/Sales

1 El Segundo, CA, U.S.
2 Lake Success, NY, U.S.
3 Portsmouth, NA, U.S.
4 Shediac, Canada
5 Milan, Italy
6 Paris, France
7 Liverpool, UK
8 Bergen, Norway
9 Bangkok, Thailand
10 Shanghai, China

Brands

1  Chicken of the Sea®, U.S.
2 GENOVA, U.S.
3 JOHN WEST, UK
4 PARMENTIER, France
5 PETIT NAVIRE, France
6 KING OSCAR, Norway
7 RU

..
GEN FISCH & Hawesta,  

 Germany
8 Mareblu, Italy
9 SEALECT, Thailand
10 FISHO, Thailand
11 MONORI, Thailand
12 Qfresh, Thailand
13 Bellotta, Thailand
14 Marvo, Thailand
15 Thammachart Seafood,  
 Thailand



ฝ่าฟันผ่านปี 2563 

ปี 2563 เป็นปีที่ท้ำทำยที่เรำได้เห็นกำรใช้มำตรกำรต่ำงๆ  
อ ย่ำงที่ ไม่ เคย เกิดขึ้ นมำก่ อน เพื่ อ ต่อสู้ กั บ โรคระบำด 
ซึ่ งแพร่กระจำยไปทั่ ว โลก บริษัทไทยยู เนี่ ยนเริ่ มต้นปี
ด้ ว ย ทิ ศ ท ำ ง ที่ ชั ด เ จ น ใ น ก ำ ร ด� ำ เ นิ น ก ล ยุ ท ธ์ เ พื่ อ มุ่ ง สู่
ปี  2568 ในขณะที่ โควิด 19 ระบำดไปทั่วโลก เรำได้  
ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรจัดกำรภำวะวิกฤตของเรำ ทั้งนี้  
เพื่อดูแลควำมปลอดภัยให้กับพนักงำนและเพื่อฝ่ำวิกฤต 
ครั้งนี้ไปให้ได้  แนวทำงดังกล่ำวประกอบด้วยมำตรกำร 
ด้ำนชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยที่ครอบคลุมรอบด้ำน  
กำรวำงแผนส�ำหรับกำรปรับตัวในด้ำนกำรด�ำเนินงำน รวมถึง 
กำรบริหำรเงินสดอย่ำงระมัดระวังและกำรควบคุมต้นทุน  
แม้ว่ำกำรรับมือกับควำมท้ำทำยต่ำงๆ ที่เกิดจำกผลกระทบ 
ของโรคระบำดเป็นเรื่องส�ำคัญเร่งด่วน แต่ถึงกระนั้น เรำได้เห็น 
กำรเร่งตัวของแนวโน้มต่ำงๆ ที่ เพิ่มขึ้นตอกย้�ำควำมเชื่อ 
และค�ำมั่นของเรำในเรื่องกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2568 

กลยทุธเ์พือ่มุง่สูป่ ี2568 กลยทุธน์ีถ้กูสรำ้งขึน้มำจำกควำมมุง่มัน่ 
ของเรำในกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภำพ 
และรสชำตทิีด่ใีหก้บัผูบ้รโิภคและพนัธกจิของเรำในกำรเปน็ผูน้�ำ 
ด้ำนควำมยั่งยืนในอุตสำหกรรม สรุปได้ว่ำที่ไทยยูเนี่ยน  
เรำให้ควำมส�ำคัญกับ “กำรมีสุขภำพที่ดี  และท้องทะเล 
ที่อุดมสมบูรณ์” 

กลยุทธ์ของเรำมีองค์ประกอบทั้งสิ้น 6 ประกำรในกำรสร้ำง 
มูลค่ำของธุรกิจในระยะยำว ซึ่งจะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อน 
และรกัษำกำรเตบิโตของธรุกจิ รวมทัง้ช่วยยกระดบัและตอ่ยอด 
ธุรกิจในกลุ่มองค์กรของเรำ และน�ำมำซึ่งกำรพัฒนำและ 
กำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับกำรท�ำก�ำไรของธุรกิจ

การสร้างการเติบโตในกลุ่มธุรกิจหลัก 

ประกำรแรก เรำวำงเป้ำหมำยเติบโตปำนกลำงแต่มีผลก�ำไร
ในธุรกิจหลักของเรำ โดยมุ่งเน้นที่กำรบริหำรต้นทุนเป็นส�ำคัญ 
เรำเชื่อว่ำยังมีโอกำสอยู่มำกในกำรเติบโตทั้งในแง่ของปริมำณ
และมูลค่ำ โดยเรำจะบรรลุเป้ำหมำยด้วยกลยุทธ์ 3 ประกำร 
ได้แก่ 1) กำรเติมเต็มช่องว่ำงในตลำดที่มีอยู่แล้วและในตลำด
เกิดใหม่ด้วยกำรเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์และปรับให้เหมำะกับ
ลูกค้ำและภูมิภำคต่ำงๆ 2) กำรเลือกเจำะสินค้ำประเภทใกล้
เคียงกันที่น่ำสนใจ 3) กำรพัฒนำและสร้ำงควำมแตกต่ำง 
ดำ้นคณุคำ่ทีม่อบใหกั้บลูกคำ้ของเรำยิง่ขึน้ไป โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง 
ในด้ำนสุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี นอกจำกนี้ เรำจะยังคง 
เดินหน้ำพัฒนำกำรด�ำเนินงำนและลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
และกำรบริหำรอยำ่งต่อเนื่อง
 

11ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)10

กลยุทธ์ 
ของไทยยูเนี่ยน

วิสัยทัศน์องค์กร   

มุ่งมั่นสู่ก�รเป็นผู้นำ�ในธุรกิจอ�ห�รทะเลที่น่�เชื่อถือที่สุด 
ของโลก ตลอดจนใส่ใจดูแลและรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติ 
เพื่อรักษ�ให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง 

พันธกิจองค์กร  

มุ่งมั่นสู่ก�รเป็นผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงในอุตส�หกรรม 
อ�ห�รทะเลและสร้�งคว�มแตกต่�งเชิงสร�้งสรรค์ 
ให้เกิดขึ้นจริงต่อผู้บริโภค ลูกค้� และแนวท�ง 
ก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจ  

เป�้หม�ยองค์กร 

เร�มุ่งสร้�ง “ก�รมีสุขภ�พที่ดี และท้องทะเล 
ที่อุดมสมบูรณ์” โดยให้คว�มสำ�คัญกับสุขภ�พ 
และคว�มเป็นอยู่ที่ดีผ่�นผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของเร�  
เร�จะสร้�งก�รเติบโตและคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร 
ของธุรกิจหลักของเร� อีกทั้งขย�ยไปยังธุรกิจใหม่ที่น�่สนใจ  
เร�จะเดินหน้�ขับเคลื่อนอุตส�หกรรมนี้ในด�้นคว�มยั่งยืน  
ในขณะเดียวกัน เร�จะดึงดูดผู้ที่มีคว�มส�ม�รถให้ม� 
ร่วมง�นกับเร�และรักษ�บุคล�กรเหล่�นั้นไว้   

ส่วนที่ 1 
ก�รประกอบธุรกิจและผลก�รดำ�เนินง�น



การขยายธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ประกำรที่สอง เรำจะยังคงกระจำยธุรกิจของกลุ่มโดยขยำย 
สู่ธุรกิจที่น่ำสนใจตลอดสำยห่วงโซ่อุปทำนของเรำ เรำให้ 
ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงกำรเติบโตต่อเนื่องในธุรกิจอำหำร
สัตว์เลี้ยงและธุรกิจอำหำรสัตว์ รวมทั้งเดินหน้ำลงทุนต่อเนื่อง 
ในกำรวิจัยและพัฒนำโปรตีนทำงเลือก ยกตัวอย่ำงเช่น  
ในส่วนของธุรกิจอำหำรสัตว์เลี้ยง ไทยยูเนี่ยนใช้นวัตกรรม 
เพือ่ยกระดบัดำ้นโภชนำกำรในผลติภณัฑข์องเรำ ศนูยน์วตักรรม 
ท�ำงำนกับทุกฝ่ำย เพื่อตรวจสอบประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์ 
ของเรำ โดยมีเป้ำหมำยสูงสุดเพื่อสุขภำพที่ดีและอำยุที่ยืนยำว
ของสัตว์เลี้ยงที่ผลิตภัณฑ์ของเรำได้ดูแล 

การมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่

นอกเหนือจำก 2 ประกำรที่กล่่ำวไว้ข้ำงต้น ไทยยูเนี่ยน 
ก�ำลังสร้ำงธุรกิจใหม่ที่จะสร้ำงมูลค่ำให้กับ Co-products  
และก�ำไรเติบโตสูง เรำวำงกลยุทธ์เฉพำะในธุรกิจเหล่ำนี้

จำกแนวทำงนี้ เรำจะยังคงขยำยธุรกิจอินกรีเดียนท์อย่ำง 
ต่อเนื่อง ซึ่งผลิตส่วนประกอบอำหำรทะเลแบรนด์ต่ำงๆ  
รวมถึงยูนีกดีเอชเอ (UniQTMDHA) และผลิตภัณฑ์ใหม่  
ยูนีกโบน (UniQTMBONE) เรำจะลงทุนเพื่อเติบโตในกลุ่ม 
ส่วนประกอบอำหำรอื่นๆ และผลิตภัณฑ์เฉพำะทำง ซึ่งรวมถึง
กำรเริ่มเดินเครื่องโรงงำนใหม่เพื่อขยำยสู่กำรแปรรูปโปรตีน 
นอกจำกธุรกิจอินกรีเดียนท์แล้ว ไทยยูเนี่ยนก�ำลังศึกษำโอกำส
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อำทิ กำรศึกษำผ่ำนควำมร่วมมือกับ
บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท อินเตอร์ 
ฟำร์มำ จ�ำกัด (มหำชน) 

ที่ไทยยูเนี่ยน เรำตระหนักดีว่ำไม่ใช่ทุกนวัตกรรมจะสำมำรถ 
พัฒนำภำยในองค์กรของเรำเองได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
เมื่อเทคโนโลยีอำหำรมีวิวัฒนำกำรอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้น บริษัท 
จึงท�ำงำนอย่ำงใกล้ชิด รวมทั้งให้กำรสนับสนุนสตำร์ทอัพ 
เทคโนโลยีอำหำรท่ัวโลกในฐำนะเป็นหนึ่งในสมำชิกผู้ก่อตั้ง 

สเปซ-เอฟ ซึ่งเป็นโครงกำรบ่มเพำะ และเร่งกำรเติบโตให้กับ 
สตำร์ทอัพด้ำนเทคโนโลยีอำหำรแห่งแรกของประเทศไทย  
อีกทั้งยังมีกำรลงทุนผำ่นกองทุน venture fund ของบริษัท

การสร้างรากฐานที่มั่นคงในการด�าเนินธุรกิจ
ในอนาคต

ส่วนหนึ่งของกำรปูทำงสู่ทศวรรษหน้ำของไทยยู เนี่ ยน  
คือ เรำก�ำลังทุ่มเทควำมพยำยำมอย่ำงมำกในกำรสร้ำง 
ควำมแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทำนและกำรด�ำเนินงำนของเรำ  
โดยเพิ่มประสทิธภิำพในกำรผลติและลดคำ่ใชจ้ำ่ยเชงิโครงสรำ้ง  
เรำก�ำลงัลงทุนในระบบอตัโนมตัแิละเอไอ เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ  
ยกระดับคุณภำพ และตัดสินใจได้ เฉียบคมยิ่ งขึ้นจำก 
กำรประมวลข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล กำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ 
จะเพิ่มควำมคล่องตัวในห่วงโซ่อุปทำนของเรำและสร้ำง 
ควำมแข็งแกร่งให้เรำในกำรก้ำวไปข้ำงหน้ำ นอกจำกนี้ เรำได้ 
วำงโปรแกรมในกำรขับเคลื่อนให้ได้พัฒนำในทุกขั้นตอน 
กำรด�ำเนนิงำนของเรำ โดยลงรำยละเอยีดแผนงำนและแนวทำง
ที่ชัดเจนในกำรลดต้นทุนแปรสภำพทั้งปี 

การสืบสานความเป็นผู้น�าด้านความยั่งยืน  

เรำภูมิใจที่ควำมทุ่มเทในด้ำนควำมยั่งยืนของเรำได้รับ 
กำรยกย่องไม่เพียงแต่ภำยในองค์กรของเรำเอง แต่ยังรวมถึง 
จำกทั้งอุตสำหกรรม ไทยยูเนี่ยนได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น 
สมำชิกในดัชนีควำมยั่งยืนดำวโจนส์ หมวดอุตสำหกรรม 
ผลิตภัณฑ์อำหำร ในช่วง 7 ปีที่ผ่ำนมำ โดยได้รับกำรจัดให้ 
อยู่ในล�ำดับที่ 1 ในปี 2561 และปี 2562 และอยู่ในล�ำดับที่ 2  
ในปี 2563 ล่ำสุดไทยยูเนี่ยนติดอันดับดัชนี FTSE4Good  
Emerging Index เป็นเวลำ 5 ปีติดต่อกัน และได้รับกำรจัดให้ 
อยู่ในอันดับที่ 1 ในดัชนี Seafood Stewardship Index (SSI)  
ซึ่งเป็นปีแรกของกำรจัดอันดับของดัชนีนี้ โดยดัชนีดังกล่ำว 
ประเมนิกำรมสีว่นรว่มของบรษิทัอำหำรทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  
30 แห่งตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ งยืนขององค์กำร 
สหประชำชำติ เรำยังคงเน้นให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินงำน 

ตำม SeaChange® ซึ่งเป็นกลยุทธ์ด้ำนควำมย่ังยืนชั้นน�ำ 
ของอุตสำหกรรมที่ใช้ทั่วโลกของเรำ โดยเรำจะด�ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงกลยุทธ์นี้ ในทุกส่วนของธุรกิจของเรำ และ 
หลอมรวมควำมยั่งยืนไว้ในกลยุทธ์ “Healthy Living, Healthy  
Oceans (กำรมีสุขภำพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์)”  
ในขณะเดียวกัน เรำก�ำลังขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้ำนควำมยั่งยืน 
ในขั้นต่อไป โดยกำรขยำยงำนในด้ำนกำรดูแลท้องทะเล 
และกำรพัฒนำแนวทำงรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงของ 
สภำพอำกำศ ด้วยควำมทุ่มเทเหล่ำนี้ เรำหวังว่ำไทยยูเนี่ยน 
จะยังคงเป็นผู้น�ำด้ำนควำมยั่งยืนต่อไป 

การพัฒนาบุคลากร

ที่ไทยยูเนี่ยน เรำมุ่งดูแลควำมเป็นอยู่ที่ดีของพนักงำน พัฒนำ 
ประสิทธิภำพ และยกระดับก�ำลังกำรผลิต ในขณะที่กำรแพร่ 
ระบำดของโควิด 19 ยังคงด�ำเนินอยู่ เรำจะให้กำรช่วยเหลือ 
พนักงำนต่อไป เรำได้ปรับรูปแบบกำรท�ำงำนในทุกส�ำนักงำน 
ของเรำให้สอดคล้องตำมสถำนกำรณ์และข้อบังคับของแต่ละ 
ประเทศ นอกจำกนี ้เรำยงัไดร้เิริม่หลำยโครงกำรเพือ่ใหพ้นกังำน 
สำมำรถสร้ำงสมดุลควำมรับผิดชอบเรื่องงำนและเรื่องส่วนตัว  
โดยเนน้เรือ่งอำรมณ ์สภำพจติใจ และสภำพรำ่งกำยของพนกังำน 
เป็นส�ำคัญ  

เรำจะยังคงมุ่งพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถและเสริมสรำ้ง 
ศักยภำพพนักงำนของเรำ เช่น ผ่ำนหลักสูตรของโครงกำร 
Thai Union Academy ซึ่งเน้นกำรเพิ่มทักษะและปรับทักษะ 
ในหลักสูตรซึ่งเป็นที่นิยม นอกจำกนี้ เรำจะยังคงผลักดัน 
กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในทุกหน่วยธุรกิจให้มำกยิ่งขึ้น  
โดยเน้นที่กำรพัฒนำผู้น�ำในอนำคต

บริษัทจะจัดสรรทรัพยำกรให้สอดคล้องกับงำนส�ำคัญข้ำงต้น  
และในขณะที่เดินหน้ำพัฒนำประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
หลักน้ัน บริษัทจะมีกำรบริหำรทรัพยำกรของเรำเพื่อขับเคลื่อน 
กำรเติบโตทั้งในด้ำนนวัตกรรมของกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก  
และกำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจใหม่ที่มีโอกำสเติบโต

บริษัทยังคงเดินหน้ำบริหำรกลุ่มธุรกิจของเรำอย่ำงแข็งขัน  
โดยลงทุนในธุรกิจที่มีก�ำไรและกำรเติบโตสูง และมุ่งมั่น 
ที่จะปรับปรุงกลุ่มธุรกิจที่มีผลกำรด�ำเนินงำนต่�ำกว่ำเป้ำหมำย 
และพรอ้มท�ำกำรพจิำรณำตดัสนิใจทีจ่ะปรบัปรงุหรอืยตุกิจิกำร
ที่มีผลกำรด�ำเนินงำนต่�ำกว่ำเป้ำหมำย โดยกำรไตร่ตรอง 
และวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อจ�ำกัดควำมเสี่ยง
และเปิดโอกำสให้ธุรกิจที่ด�ำเนินอยู่น้ันด�ำเนินไปได้อย่ำง 
เต็มศักยภำพ

ในขณะเดยีวกนั บรษิทัใหค้วำมส�ำคญักบักำรลงทนุเพือ่ผลกัดนั 
กำรสร้ำงผลก�ำไรจำกธุรกิจหลักที่มีอยู่ อีกทั้งยังคงมองหำ 
โอกำสในกำรเข้ำซื้อกิจกำรและสร้ำงพันธมิตรทำงกำรค้ำ  
เพื่อเสรมิสรำ้งควำมแขง็แกร่งใหก้บัเปำ้หมำยเชงิกลยุทธ์ของเรำ  
ส�ำหรับโอกำสในกำรเข้ำซื้อกิจกำร บริษัทมุ่งเน้นที่ธุรกิจที่มี 
ควำมน่ำสนใจเชิงกลยุทธ์สูง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มและ
ภูมิภำคที่มีโอกำสเติบโตสูง

ด้วยกลยุทธ์ที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น บริษัทมุ่งเน้นในกำรสร้ำง
ควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทั้งในแง่ของยอดขำยและก�ำไร 
และกำรสร้ำงรำกฐำนที่ม่ันคงให้กับกำรด�ำเนินธุรกิจในอนำคต 
ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเร็ว เรำเชือ่ว่ำ 
หัวใจส�ำคัญของควำมส�ำเร็จของไทยยูเนี่ยน คือ กำรเดินหน้ำ
เสริมสร้ำงจุดแข็งของเรำ รวมทั้งเพิ่มกำรเข้ำถึงแหล่งอำหำร
ทะเลที่มีประโยชน์ต่อสุขภำพและมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร และ
เป็นผู้น�ำขับเคลื่อนอุตสำหกรรมด้ำนวัตกรรมและควำมยั่งยืน 
ไทยยูเนีย่นจะยดึม่ันในพนัธกจิ “กำรมสีขุภำพทีด่ ีและท้องทะเล
ที่อุดมสมบูรณ์” ของเรำต่อไป

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)12 13ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)14 15ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

แบรนด์
ของเรา

ไทยยูเนี่ยนมีผลิตภัณฑ์หลำกหลำยแบรนด์ ทั้งประเภทบรรจุกระป๋อง แช่เย็น และแช่แข็ง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อำหำรอื่นๆ ซึ่งสำมำรถ 
น�ำมำสรำ้งสรรคเ์มนอูำหำรทีอ่รอ่ย พรอ้มปรงุไดอ้ยำ่งงำ่ยดำย และใชเ้ปน็วตัถดุิบได้หลำกหลำยเมน ูอีกทัง้ยงัมีประโยชนต์อ่สขุภำพ 
ให้กับผู้บริโภคหลำยล้ำนครัวเรือนทั่วโลก แบรนด์ที่เป็นที่นิยมของไทยยูเนี่ยนมีวำงจ�ำหน่ำยทั้งในอเมริกำเหนือ ยุโรป เอเชีย  
และแปซิฟิก โดยเรำได้พัฒนำผลิตภัณฑ์จำกองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมต้องกำรของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น ด้วยกลยุทธ์
กำรเข้ำซื้อกิจกำรและกำรควบรวมกิจกำรท�ำให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเรำขยำยส่วนแบ่งตลำดไปทั่วโลก ด้วยควำมมุ่งมั่นที่ใส่ใจ 
ตอ่งำนดำ้นนวตักรรม กำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยนื คุณภำพและมำตรฐำนในกำรด�ำเนนิงำน ท�ำใหแ้บรนด์ของเรำอยูใ่นต�ำแหน่งที่ได้เปรยีบ
ทำงด้ำนกำรแข่งขัน

PARMENTIER
นับตั้งแต่ปี 2426 แบรนด์ PARMENTIER ได้พัฒนำเทคนิควิธีกำรบรรจุ 
ปลำกระป๋องให้เป็นเลิศ  เพ่ือสร้ำงช่วงเวลำแห่งควำมสุขท่ีแท้จริงให้แก่ผู้ท่ีช่ืนชอบ 
ในอำหำรช้ันเย่ียม ปลำซำร์ดีนของ PARMENTIER ได้รับกำรคัดสรรและปรุง 
อย่ำงพิถีพิถันด้วยส่วนผสมคุณภำพสูงจนเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรรสชำติ 
ระดบัต�ำนำนทีค่งอยูข่ำ้มกำลเวลำมำจวบจนปัจจบัุน เพือ่สบืสำนคุณภำพ 
ท่ียึดม่ันมำอย่ำงยำวนำน กำรจับปลำซำร์ดีนของ PARMENTIER จะท�ำใน 
บำงฤดูเท่ำน้ัน โดยท่ัวไปจะอยู่ในระหว่ำงเดือนมิถุนำยนถึงเดือนธันวำคม  
โดย PARMENTIER จะคัดสรรเฉพำะปลำท่ีดีท่ีสุดเท่ำน้ัน อีกท้ังยังควบคุมคุณภำพ 
ในระหว่ำงกระบวนกำรหมักบ่มปลำท่ีผลิตข้ึนด้วยมืออย่ำงพิถีพิถันอีกด้วย 

อเมริกาเหนือ

ยุโรป

JOHN WEST

นบัต้ังแตปี่ 2400 JOHN WEST ไดส้รำ้งควำมแตกตำ่งในตลำด
ด้วยคุณภำพที่สืบทอดมำอย่ำงยำวนำน และพันธกิจต่อเนื่อง 
ในกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลคุณภำพสูงที่สุด พันธกิจ 
ของแบรนด์ JOHN WEST ต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์สะท้อน 
ให้เห็นได้จำกนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และใน 
ปี 2495 JOHN WEST เปิดตัวผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำกระป๋อง 
เป็นครั้งแรก ซึ่งต่อมำกลำยเป็นสินค้ำที่มีประจ�ำทุกครัวเรือน  
ในปี 2557 JOHN WEST และไทยยูเนี่ยน ยุโรปให้ค�ำม่ัน 
ในกำรพัฒนำควำมย่ังยืนของผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล ซึ่งต่อมำ 
ขยำยวงกวำ้งครอบคลุมธุรกิจของไทยยูเนี่ยนทั่วโลก รวมไปถึง 
กำรด�ำเนินโครงกำรปรับปรุงกำรประมง กำรด�ำเนินงำนตำม 
มำตรฐำนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำ 
ประมง (MSC) กำรพัฒนำกำรจัดกำรอุปกรณ์ล่อปลำ 
ในกำรประมงทนูำ่ และกำรปกป้องสทิธขิองแรงงำนโดยก�ำหนด 
แนวทำงกำรปฏิบัติ ให้กับเรือในห่วงโซ่อุปทำนทั้ งหมด  
ตลอดระยะเวลำหลำยปทีี่ผำ่นมำ ผลิตภัณฑข์อง JOHN WEST  
ได้ขยำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท
ใหม่ โดยไม่เพียงแค่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มำในรูปแบบของ 
บรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อกำรใช้งำน เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบเร่งด่วนของผู้บริโภค แต่ยังได้พัฒนำ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่มำกมำยซึ่งมำพร้อมกับคุณค่ำทำงโภชนำกำร 
ที่เหมำะกับรูปแบบกำรใช้ชีวิตที่ใส่ใจสุขภำพ 

PETIT NAVIRE
นับตั้งแต่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในตลำด 
เมื่อปี 2475 PETIT NAVIRE ถอืเปน็แบรนด์
ปลำทูน่ำที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด 
ในประเทศฝรั่งเศส ในปี 2525 แคมเปญ
โฆษณำของบริษัทได้สร้ำงกำรจดจ�ำ 
ให้กับผู้บริโภคชำวฝรั่งเศสด้วยสโลแกน 
“รสชำติอันโอชะจำกท้องทะเล” (Le bon 
goût du large) PETIT NAVIRE มกีำรเตบิโต 
ในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเสมอมำ
และถือเป็นตัวอย่ำงของควำมทันสมัย
ของทั้งอุตสำหกรรม

Chicken of the Sea®

เร่ิมก่อต้ังบริษัทผลิตอำหำรทะเลกระป๋องในรัฐแคลิฟอร์เนีย  
ในปี 2457 เป็นเวลำหลำยทศวรรษท่ีนำงเงือกซ่ึงเป็น 
สัญลักษณ์และสร้ำงช่ือเสียงในด้ำนคุณภำพจนได้รับ 
กำรยอมรับให้เป็นสินค้ำประจ�ำครัวเรือน และอีกกว่ำศตวรรษ 
ต่อมำ Chicken of the Sea® ได้รับยกย่องให้เป็นแบรนด์ 
ท่ีสะท้อนถึงผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อสุขภำพ มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร  
และบริโภคได้ง่ำย สะดวกสบำย นอกเหนือจำกปลำทูน่ำแล้ว  
ยงัมผีลติภณัฑ์ชนดิอื่นๆ เช่น ปลำซำรด์นี กุง้ กุง้ลอ็บสเตอร์  
ปลำแซลมอน และปู ส�ำหรับพันธกิจของ Chicken of  
the Sea® คือกำรน�ำเสนออำหำรทะเลที่มีประโยชน์ให้กับ 
คนรุ่นหลังต่อไป และยังเป็นบริษัทน�ำร่องในกำรริเร่ิมโครงกำร 
จัดหำวัตถุดิบด้วยควำมรับผิดชอบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรรับรอง 
ควำมปลอดภัยของปลำโลมำ (Dolphin-Safe Policy)  
โครงกำรต่อต้ำนกำรล่ำหูฉลำม (Shark Finning Ban)  
รวมถึงควำมร่วมมือกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรรับรอง 
มำตรฐำนสินค้ำประมง (Marine Stewardship Council:  
MSC) และมูลนิธิเพื่อควำมยั่งยืนของอำหำรทะเลสำกล  
(International Seafood Sustainability Foundation: ISSF)
 

GENOVA
ผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำภำยใต้แบรนด์ GENOVA  
เริ่มวำงจ�ำหน่ำยในปี 2535 เพ่ือตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ต้องกำรสินค้ำ 
คณุภำพสงูพร้อมรสชำตทิีก่ลมกลอ่ม GENOVA  
อดัแนน่ไปดว้ยปลำทนู่ำพรเีมยีมพนัธุเ์ยลโลฟิ่น 
และพันธุ์อัลบำคอร์  และเปี่ ยมคุณภำพ 
ตำมสโลแกนท่ีว่ำ “เติมเต็มคุณค่ำควำมอร่อยให้
อำหำรด้วยควำมเรียบง่ำย” (Simply Fulfilling)  
ตลำดปลำทูน่ำพรีเมียมมีอัตรำกำรเติบโต
มำกกว่ำตลำดผลิตภัณฑ์ปลำทู น่ำทั่วไป  
และ GENOVA มองเห็นโอกำสในตลำดนี้   
จึงไม่รีรอที่จะสร้ำงแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและ
ขยำยช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย

HY AC INTH EHY AC INTH E



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)16 17ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

KING OSCAR
KING OSCAR เกิดขึ้นจำกพระมหำกษัตริย์ผู้ทรง 
โปรดปรำนปลำซำร์ดีน ในปี 2445 สมเด็จพระรำชำธิบดี 
ออสกำรท์ี ่2 พระมหำกษตัรยิแ์หง่สวเีดนและนอร์เวย ์ 
ได้พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตเป็นพิเศษแก่ 
บรษิทั Christian Bjelland หนึ่งในบรษิทัผูผ้ลติอำหำร 
ทะเลชั้นน�ำของประเทศนอร์เวย์ ให้ประทับพระนำม 
และพระบรมฉำยำลักษณ์ของพระองค์บนกระป๋อง 
ปลำซำร์ดีนที่ทรงโปรดปรำน นับต้ังแต่ก่อตั้ง KING  
OSCAR ไดน้�ำอำหำรทะเลคุณภำพเยีย่มจำกแหลง่น้�ำ 
ใสสะอำดจำกทะเลนอร์วีเจียนมำถึงผู้บริโภคด้วย 
ควำมพถิพีถัิน KING OSCAR เปน็แบรนดป์ลำซำรด์นี 
พรเีมยีมอนัดบัหนึง่ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ ประเทศ 
นอร์เวย์ และประเทศออสเตรเลยี ในขณะทีผ่ลติภณัฑ์ 
ประเภทปลำแมคเคอเรลภำยใต้แบรนด์เดียวกันก็เป็น 
อันดับหน่ึงในประเทศโปแลนด์ ส่วนผลิตภัณฑ์ตับปลำ 
ค็อดและปลำแมคเคอเรลมุ่งเน้นไปตลำดพรีเมียม 
ตลำดเฉพำะกลุ่ม และตลำดอำหำรเพื่อสุขภำพ

SEALECT
ในปี 2535 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวซีเล็ค ผลิตภัณฑ์ 
ปลำทนูำ่กระปอ๋งมำตรฐำนระดบัโลกในประเทศไทย  
ซีเล็คได้เติบโตจนกลำยเป็นแบรนด์ปลำทูน่ำชั้นน�ำ 
ในประเทศไทยและขยำยกำรส่งออกไปยังประเทศ
ใกล้เคียง ผลิตภัณฑ์ซีเล็คยังคงเดินหน้ำสร้ำง 
ควำมหลำกหลำยของสินค้ำภำยใต้แบรนด์ โดยมี 
เป้ำหมำยในกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภำพและ 
คุ้มรำคำ ภำรกิจของซีเล็คคือกำรช่วยให้ผู้บริโภค 
ได้รับประโยชน์จำกอำหำรทะเลให้ได้มำกที่สุด  
โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ในสูตรใหม่ๆ ที่หลำกหลำย 
ข้อมูลคุณค่ำทำงโภชนำกำร และเมนูสร้ำงสรรค์
จำกซีเล็ค

เรำเปิดรับโอกำสกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่ำน
ควำมร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรหลัก  
ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ เพื่อเติมเต็ม  
และตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด ทัง้นี ้เพือ่ให ้
ผู้บริโภคของเรำได้ล้ิมรสปลำทูน่ำเมนูโปรดท่ีมำพร้อม 
ควำมอรอ่ยและประโยชนท์ำงโภชนำกำร และผลกัดนั 
กำรบริโภคปลำทูน่ำโดยรวมให้เติบโตยิ่งขึ้นไป 

เอเชีย-แปซิฟิก

Mareblu
Mareblu ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นของยุค 70 และเติบโต
เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง มีผลก�ำไร และน่ำสนใจ
ส�ำหรับคู่แข่งชั้นน�ำในประเทศอิตำลี จำกควำมใส่ใจ 
ในคณุภำพและนวตักรรม Mareblu เป็นทีรู้่จักในฐำนะ 
เป็นผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำเพียงแบรนด์เดียวในประเทศ
อิตำลีท่ีน�ำเสนอผลิตภัณฑ์เน้ือทูน่ำล้วนหลำยรูปแบบ 
โดยสกัดน้�ำมันออกเกือบหมดเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์
ท่ีเบำข้ึน ดีต่อสุขภำพย่ิงข้ึน และเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อมมำกข้ึน แต่ยังคงรสชำติและควำมละมุน 
อยู่ครบถ้วน  กระบวนกำรผลิตแบบบูรณำกำรเต็มรูปแบบ 
ท�ำใหเ้รำได้ผลติภณัฑท์ีไ่ดม้ำตรฐำนสงูสดุทัง้ในดำ้น
รสชำติ คุณภำพและคุณคำ่ทำงโภชนำกำร 

RÜGEN FISCH
นับตั้งแต่ปี 2492 RÜGEN FISCH เติบโตทำงธุรกิจ 
จนก้ำวเป็นผู้ผลิตอำหำรทะเลชั้นน�ำในประเทศเยอรมนี 
น�ำเสนออำหำรทะเลแปรรูป และแบรนด์อำหำรทะเล 
แช่แขง็ยอดนยิมหลำยแบรนด ์เชน่ สนิคำ้อำหำรทะเลบรรจุ
กระป๋องแบรนด์ RÜGEN FISCH และ Hawesta ซึ่งเป็น 
แบรนด์ดั้งเดิม ก่อต้ังเมื่อปี 2452 พร้อมกับผลิตภัณฑ์
ประเภทแช่แข็ง เช่น Ostsee Fisch (ปลำแซลมอนรมควัน) 
และ Lysell (อำหำรทะเลพรีเมียมบรรจุกระป๋อง)

FISHO
เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี 2539 ฟิชโชเป็นแบรนด์
อำหำรทำนเล่นแบรนด์แรกของไทยยูเนี่ยนส�ำหรับ
ตลำดไทย สร้ำงสรรค์จำกกำรผสมผสำนที่ลงตัว 
ของปลำที่มีคุณภำพและเครื่องปรุงรสครบเครื่อง  
ฟิชโชมีพันธกิจในกำรน�ำเสนออำหำรทำนเล่นที่มี 
ประโยชน์ต่อร่ำงกำยในหลำยรูปแบบ ปัจจุบันมี 
วำงจ�ำหนำ่ยทัง้ในรปูปลำเสน้แบบแผ่นและแบบแทง่ 
เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นและคนหนุ่มสำววัยท�ำงำน 
ที่สำมำรถเพลิดเพลินกับของว่ำงโดยไม่ต้องกังวล
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MONORI
เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อำหำรทำนเล่นที่ท�ำจำก
อำหำรทะเลแปรรูปประเภทแรกๆ ของไทยยูเนี่ยน 
โมโนริ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท�ำทำจำกแก้มกุ้ง มีรสชำติ
ถูกปำก และมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร ซึ่งท�ำมำจำก
ส่วนประกอบอำหำรทะเลคุณภำพสูง น�ำมำปรุง
จนกรอบได้ที่ ขนมทำนเล่นโมโนริเป็นทำงเลือก 
ขนมที่มีประโยชน์ต่อสุขภำพเมื่อเทียบกับขนมอื่นๆ 
เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ของไทยยูเนี่ยน โมโนริ 
มีพันธกิจในกำรหำวัตถุดิบมำเป็นส่วนประกอบขนม
ด้วยคุณภำพและรสชำติที่ดีที่สุด

Qfresh
คิวเฟรชส่งมอบผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแช่แข็งที่มี  
“คุณภำพ สดใหม่” แบบพร้อมรับประทำน มีวำง 
จ�ำหน่ำยทั้ งทำงช่องทำงร้ำนค้ำและออนไลน์   
ผลิตภัณฑ์ของคิวเฟรชมำจำกกำรจัดหำวัตถุดิบ 
ดว้ยควำมรบัผดิชอบ โดยผสมผสำนกำรใชน้วตักรรม
กำรผลิต และเทคโนโลยีกำรเก็บรักษำ ผู้บริโภค 
สินค้ำของคิวเฟรชสำมำรถเพลิดเพลินไปกับ 
อำหำรทะเลในรำคำที่เหมำะสม สำมำรถหำซื้อ 
ได้สะดวก และมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร นอกจำกนี้  
คิวเฟรชให้ควำมส�ำคัญกับวิธีกำรขนส่งสมัยใหม่ 
ซึ่งสำมำรถส่งมอบควำมสด รสชำติด้ังเดิม และ
ควำมปลอดภัยในกำรบริโภคของผลิตภัณฑ์ได้ตำม 
มำตรฐำนสูงที่สุด ในปี 2562 คิวเฟรชได้ปรับโฉม 
แบรนด์ด้วยโลโก้ใหม่และกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ใหม่เพื่อสร้ำงเอกลักษณ์เฉพำะของแบรนด์ กำรรับรู้
ของแบรนด์ให้กับผู้บริโภค

Bellotta and Marvo
อำหำรสัตว์เลี้ยง เบลลอตต้ำและมำร์โว่น�ำเสนอ 
ผลิตภัณฑ์หลำกหลำยชนิดส�ำหรับแมวและสุนัข  
โดยผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลี้ยงของเรำมีมำให้เลือก 
ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ประเภทตำ่งๆ และรสชำติ 
อันหลำกหลำย ผลิตจำกส่วนประกอบอำหำรที่มี 
คุณภำพสูง ซึ่ งคัดสรรจำกแหล่งวัตถุดิบของ 
ไทยยูเน่ียนและคู่ค้ำเชิงกลยุทธ์ของเรำ เรำตระหนักถึง 
แนวโน้มควำมใส่ใจและให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพ 
ควำมเป็นอยู่ของสัตว์ เลี้ยงที่ เพิ่มมำกขึ้นและ 
ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของผู้บริโภค เรำจะไม่ 
หยุดนิ่งในในกำรพัฒนำ และขยำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ของเรำ เพื่อน�ำเสนออำหำรรสเลิศที่จัดเตรียม 
อยำ่งพถิพีถินัและเป่ียมไปดว้ยคุณคำ่ทำงโภชนำกำร 
เพื่อสมำชิกขนปุยอันเป็นที่รักของครอบครัว

Strategic Partnerships

RED LOBSTER
RED LOBSTER ภัตตำคำรอำหำรทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้กลำยมำเป็นแบรนด์ร้ำนอำหำรที่รู้จักกันอย่ำงแพร่หลำย  
นับตั้งแต่เปิดสำขำแรกที่รัฐฟลอริดำ ในปี 2511 RED LOBSTER มีสำขำมำกกว่ำ 700 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกำ  
ประเทศแคนำดำ และประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนได้เขำ้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน RED LOBSTER หลังจำก
เป็นผู้จัดหำวัตถุดิบให้กับ RED LOBSTER มำตลอดระยะเวลำกวำ่ 20 ปีที่ผำ่นมำ
กำรลงทุนนี้ไม่เพียงแต่เป็นอีกก้ำวส�ำคัญเชิงกลยุทธ์ส�ำหรับไทยยูเนี่ยนในกำรสร้ำงช่องทำงขำยตรงถึงลูกค้ำ แต่ยัง 
เปิดโอกำสให้ไทยยูเนี่ยนได้ประโยชน์จำกควำมเชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมร้ำนอำหำรของทีมบริหำรจำก RED LOBSTER  
และต่อยอดธุรกิจหลักของไทยยูเนี่ยนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผ่ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรขยำยซัพพลำยเออร์

Thammachart Seafood
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรเคำน์เตอร์อำหำรทะเล 
ในประเทศไทยมำกกวำ่ 195 แห่ง ในปี 2561 ไทยยูเนี่ยน
ได้เข้ำลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน ธรรมชำติ ซีฟู้ด และต่อมำ 
ในปี 2562 ไดเ้พิ่มสัดส่วนกำรถอืครองหุน้รวมเปน็รอ้ยละ 65  
โดยควำมรว่มมอืนีไ้ดต้อ่ยอดธรุกจิของไทยยูเนีย่นในดำ้น
บริกำรเคำท์เตอร์อำหำรทะเล บริกำรร้ำนอำหำร และ
แนวคิดด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มรวม 18 แห่ง ซึ่งรวมถึง 
เดอะ ดอค ซฟีูด้บำร ์เดอะ ลอ็บสเตอร ์แลบ็ ซฟีูด้ มหำนคร 
และกำรบริหำรเดอะ โอเชียน บำร์
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มูลค่าส่วนแบ่งทางการตลาด 
ของแบรนด์ในปี 2563

1 จำกมูลคำ่รวมตลำดอำหำรทะเลแปรรูปประเภทบรรจุกระป๋อง
ที่มำ: AC Nielsen และ IRI

1 จำกมูลค่ำรวมตลำดอำหำรทะเลแปรรูปประเภทบรรจุกระป๋อง
ที่มำ: AC Nielsen และ IRI

มูลค่�ส่วนแบ่งตล�ดของ “SEALECT” 
ในประเทศไทย1

มูลค่�ส่วนแบ่งตล�ดของ “SEALECT Tuna” 
ในประเทศไทย (ตล�ดปล�ทูน่�กระป๋อง)

มูลค่�ส่วนแบ่งตล�ดของ “Chicken of the Sea®” 
ในประเทศสหรัฐอเมริก�1

มูลค่�ส่วนแบ่งตล�ดของ “KING OSCAR” 
ในประเทศสหรัฐอเมริก� (ปล�ซ�ร์ดีนพรีเมียม)

มูลค่�ส่วนแบ่งตล�ดของ “JOHN WEST” 
ในสหร�ชอ�ณ�จักร1

มูลค่�ส่วนแบ่งตล�ดของ “PETIT NAVIRE” 
ในประเทศฝรั่งเศส1

มูลค่�ส่วนแบ่งตล�ดของ “KING OSCAR” 
ในประเทศนอร์เวย์1

มูลค่�ส่วนแบ่งตล�ดของ “RÜGEN FISCH”  
และ “Hawesta” ในประเทศเยอรมนี114.3%

66.7%

9.8%

45.6%

32.6% 26.8%

23.8%5.7%

มูลค่�ส่วนแบ่งตล�ดของ “PARMENTIER”
ในประเทศฝรั่งเศส1

มูลค่�ส่วนแบ่งตล�ดของ “Mareblu” 
ในประเทศอิต�ลี1

 SEALECT
 แบรนด์อื่น

 SEALECT Tuna
 แบรนด์อื่น

 Chicken of 
 the Sea®

 แบรนด์อื่น
 KING OSCAR
 แบรนด์อื่น

 JOHN WEST
 แบรนด์อื่น

 PETIT NAVIRE
 แบรนด์อื่น

 KING OSCAR
 แบรนด์อื่น

 RÜGEN FISCH  
 และ Hawesta

 แบรนด์อื่น

 PARMENTIER
 แบรนด์อื่น

 Mareblu
 แบรนด์อื่น

13.0%2.9%

90.2%
54.4% 

85.7% 33.3%

67.4% 73.2%

97.1% 87.0%

94.3% 76.2%

ประเทศไทย

สหรัฐอเมริกา

ยุโรป
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ข้อมูลทางการเงิน 
(ฺพันล้านบาท)

ปี

2563 2562 2561

ร�ยได้จ�กก�รข�ย 132.4 126.3 133.3

กำ�ไรขั้นต้น 23.4 20.1 18.9

กำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ย ภ�ษีเงินได้ ค่�เสื่อมร�ค� และค�่ตัดจำ�หน่�ย 13.0 10.2 9.5

สินทรัพย์รวม 144.6 141.9 141.9

หนี้สินรวม 88.8 90.1 95.4

ส่วนของผู้ถือหุ้น 55.7 51.8 46.5

เงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 13.4 11.8 12.9

หนี้สิ้นที่มีภ�ระดอกเบี้ยสุทธิจ�กเงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสด 52.1 55.2 62.9

เงินปันผลประจำ�ปี 3.4 2.2 1.9

ข้อมูลต่อหุ้น
(บาท)

ปี

2563 2562 2561

กำ�ไรต่อหุ้นถัวเฉลี่ย 1.26 0.80 0.68

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด 1.26 0.80 0.68

เงินปันผลต่อหุ้น 0.72 0.47 0.40

มูลค�่ที่ตร�ไว้ 0.25 0.25 0.25

หมำยเหตุ:    
• ปี 2559 ไม่มกีำรปรับปรุงกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ของบรษิัท The Edinburgh Salmon Company Ltd. (ESC0) เป็นกำรด�ำเนนิงำนที่ยกเลกิ

รายได้จากการขาย 
(พันล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
(พันล้านบาท)

อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเฉลี่ย 
(%)

ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ 
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย  
(พันล้านบาท)

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
(เท่า)

อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 
(%)

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ
ของบริษัทใหญ่  
(พันล้านบาท)

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิจากเงินสด 
และรายการเทียบเท่าเงินสด
(พันล้านบาท)

เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิ  
(บาท)
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รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)24 25ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2540 

ก�รเข้�ลงทุนในต่�งประเทศเป็นครั้งแรก 
ด้วยก�รลงทุนใน Chicken of the Sea® 
ซึ่งมีส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดเป็นอันดับ 3 
ในประเทศสหรัฐอเมริก� 
 
2546 

เข้�ลงทุนในบริษัท เอ็มเพรส  
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ผู้นำ�เข้� 
และจัดจำ�หน่�ยอ�ห�รทะเลแช่เยือกแข็ง
ในประเทศสหรัฐอเมริก� 

2549 

ก่อตั้งบริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ 
จำ�กัด (ชิกเก้นออฟเดอะซี โฟรเซ่น ฟู้ดส์) 
เพ่ือดำ�เนินธุรกิจผลิตอ�ห�รทะเลแช่เยือกแข็ง
ในประเทศสหรัฐอเมริก� ต่อม�บริษัทชิกเก้น
ออฟเดอะซี โฟรเซ่น ฟู้ดส์ได้ควบรวมกิจก�ร
กับบริษัท เอ็มเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล   

เข้�ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท พีที  
จุยฟ� อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด  
ผู้ผลิตและส่งออกปล�ทูน่�กระป๋อง 
ในประเทศอินโดนีเซีย   

2557 

ขย�ยกจิก�รไปยงัภูมภิ�คยุโรปเพิม่เตมิ 
ด้วยก�รเข้�ซื้อกิจก�รของบริษัท  
เมอร์อไลอันซ์ เอสเอเอส จำ�กัด  
ซึ่งเป็นผู้ผลิตปล�แซลมอนรมควัน
อันดับ 4 ของภูมิภ�คยุโรป และเป็น 
ผู้ผลิตอันดับ 1 ในประเทศฝรั่งเศส

เข�้ลงทุนในบริษัท คิง ออสก�ร์ เอเอส 
ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นแบรนด์
ปล�ซ�ร์ดีนกระป๋องระดับพรีเมียม
อันดับหนึ่งในประเทศนอร์เวย์  
ประเทศสหรัฐอเมริก� และประเทศ
ออสเตรเลีย ที่มีอ�ยุกว�่ 140 ปี 
  
2558 

ก�รซื้อกิจก�รบริษัท โอไรออน ซีฟู้ด 
อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นผู้จัดห� 
กุ้งล็อบสเตอร์ชั้นนำ�ระดับโลก 
ในประเทศสหรัฐอเมริก� ของบริษัท 
Chicken of the Sea Frozen 
Foods เสร็จสิ้นอย�่งสมบูรณ์

ร่วมทุนกับบริษัท ซ�โวล� ฟู้ดส์  
คอมพ�นี หนึ่งในผู้ผลิตสินค้� 
อุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุด 
ในตะวันออกกล�ง
 

2561 

เข�้ซื้อหุ้นร้อยละ 25.1 ในบริษัท 
ธรรมช�ติ ซีฟู้ด รีเทล จำ�กัด

เข�้ถือหุ้นร้อยละ 45 ในบริษัท TUMD 
Luxembourg S.a.r.l (TUMD)  
ซึ่งเป็นเจ้�ของบริษัทค�้ปลีกรัสเซีย  
3 แห่งที่ดำ�เนินธุรกิจปล�และอ�ห�ร 
ทะเลอื่นๆ 

บริษัทเพิ่มสัดส่วนก�รถือหุ้น 
ในบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำ�กัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  
ไทยยูเนี่ยน เป็นร้อยละ 66.9

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำ�กัด 
ตั้งบริษัทร่วมทุน ในเมืองสุร�บ�ย� 
ประเทศอินโดนีเซีย ดำ�เนินธุรกิจ 
ผลิตอ�ห�รสัตว์น้ำ� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
อ�ห�รกุ้ง

บริษัท Européenne de la Mer  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของไทยยูเนี่ยน 
ปิดกิจก�รบริษัท อดิบะระ แซลมอน 
จำ�กัด (“ESCo”) ซึ่งดำ�เนินธุรกิจ
ปล�แซลมอนแช่เย็นในประเทศ
สกอตแลนด์ เนื่องจ�กประสบ
ปัญห�ข�ดทุน

2562 

เพิ่มสัดส่วนก�รลงทุนในบริษัท 
ธรรมช�ติ ซีฟู้ด รีเทลเป็นร้อยละ 65 
เพื่อขย�ยพื้นที่ครอบคลุมก�รทำ�ธุรกิจ
ค้�ปลีกอ�ห�รทะเลในประเทศไทย 

ตั้งกองทุน Corporate Venture 
Fund ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก�รลงทุน
ในด้�นนวัตกรรมอย�่งต่อเนื่อง 
ของบริษัท 

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เริ่มก่อตั้งในปี 2520 
ภำยใต้ชื่อบริษัท ไทยรวมสินพัฒนำ
อุตสำหกรรม จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและ 
ส่งออกปลำทูน่ำบรรจุกระป๋อง จำกนั้น  
ในปี 2531 ได้ก่อตั้งบริษัท ไทยยูเนี่ยน  
โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ำกัด (มหำชน) เพื่อ
ด�ำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกอำหำร
ทะเลแช่เยือกแข็ง ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรกที่ 25 ลำ้นบำท ต่อมำในปี 2535 
บริษัท มิตซูบิชิ  คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด  
และบริษัท ฮำโกโรโม่ ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น 
จ�ำกัด ไดก้ลำยมำเปน็พันธมติรทำงธรุกจิ 
ในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท มิตซูบิชิ 
คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้น�ำในด้ำนกำรจัด
จ�ำหน่ำยอำหำรในประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ 
บริษัท ฮำโกโรโม่ ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น เป็น
ผู้ผลิตอำหำรทะเลรำยใหญ่ ซึ่งทั้งสอง 
บริษัทมีบทบำทส�ำคัญในกำรยกระดับ 
ผลิตภัณฑ์ของไทยยูเน่ียนให้ได้มำตรฐำน 
สำกลและสำมำรถแข่งขันได้ในตลำด
ทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนได้เข้ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์  เมื่ อวันที่  22 
พฤศจกิำยน 2537 ภำยใตช้ื่อ ไทยยเูนี่ยน  
โฟรเซน่ โปรดกัส ์(TUF) ตอ่มำในป ี2558  
บริษัทได้เปล่ียนช่ือเป็นไทยยูเน่ียน กรุ๊ป 
(TU) ในขณะที่บริษัท เอ็มดับบลิว  
แบรนด์ส เอสเอเอส ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป ส่วนบริษัท 
ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 
เปลี่ ยนชื่ อ เป็นบริษัท  ไทยยู เนี่ ยน  
นอร์ทอเมริกำ จ�ำกัด

2559 

บริษัทเสร็จสิ้นกระบวนก�รเข้�ซื้อ 
ซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัท รูเก้น ฟิช 
จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทอ�ห�รทะเลชั้นนำ�
ในประเทศเยอรมนี  

บริษัททำ�ข้อตกลงร่วมทุนเพื่อเข้�ซื้อ
หุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท อะแวนติ  
โฟรเซ่น ฟู้ดส์ ไพรเวท ลิมิเต็ด อินเดีย 
ซึ่งดำ�เนินธุรกิจแปรรูปกุ้ง และเป็น
บริษัทย่อยของ บริษัท อะแวนติ ฟีดส์ 
จำ�กัด

เข้�ซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัท  
เลเพ็ชเชอะรี เดอ เชซ์ นูส์ (เชซ์ นูส์) 
ผู้ผลิตกุ้งล็อบสเตอร์ ประเทศแคน�ด�    

เข้�ลงทุนท�งกลยุทธ์มูลค่�  
575 ล้�นเหรียญสหรัฐ ในบริษัท  
เรด ล็อบสเตอร์ ซีฟู้ด ซึ่งเป็น 
ผู้ดำ�เนินกิจก�รร้�นอ�ห�รทะเล 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ข�ยบริษัท ซึ่งประกอบกิจก�รประมง 
ในประเทศก�น� และข�ยเรือของบริษัท  
  
2560 

ตั้งบริษัท ไทยยูเนี่ยน ไชน่�  
โดยมีสำ�นักง�นในเมืองเซี่ยงไฮ้ 
และปักกิ่ง  

เข้�ซื้อหุ้นส่วนที่เหลือในบริษัท  
แพ็คฟู้ด ในประเทศไทย และบริษัท  
ยู่เฉียงแคนฟู้ด ในประเทศเวียดน�ม 
โดยปัจจุบันทั้งสองบริษัท 
เป็นบริษัทย่อยของไทยยูเนี่ยน* 

 

ประวัติและพัฒนาการ
ของบริษัท

หมำยเหตุ: 
* ร้อยละ 99.7 ในบรษิัทแพ็คฟู้ด 
  ร้อยละ 100 ในบรษิัทยู่เฉยีงแคนฟู้ด 

2551 

เข้�ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท  
ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำ�กัด ซึ่งผู้ผลิต 
และส่งออกอ�ห�รทะเลบรรจุกระป๋อง 
ในประเทศเวียดน�ม 

2552 

เข้�ลงทุนในบริษัท อะแวนติ ฟีดส์ 
จำ�กัด ผู้ผลิตและส่งออกอ�ห�รกุ้ง 
และกุ้งแช่แข็งที่ประเทศอินเดีย

2553 

บริษัทขย�ยก�รลงทุนเข้�ไป 
ในภูมิภ�คยุโรป ด้วยก�รเข้�ซื้อกิจก�ร
ของบริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส  
เอสเอเอส (ปัจจุบัน คือ บริษัท  
ไทยยูเนี่ยน ยุโรป) ซึ่งเป็นผู้ผลิต 
และจัดจำ�หน่�ยปล�ทูน่�กระป๋อง 
และอ�ห�รทะเลอื่นๆ ภ�ยใต้แบรนด์ 
ชั้นนำ�ในยุโรปเช่น JOHN WEST, 
PETIT NAVIRE, PARMENTIER  
และ Mareblu 

ก่อตั้งบริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น จำ�กัด 
เพื่อผลิตและจำ�หน่�ยอ�ห�รสัตว์เลี้ยง
ในประเทศสหรัฐอเมริก�
 

เหตุการณ์ส�าคัญ
ในการขยายธุรกิจทั่วโลก



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)26 27ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

• ในปี 2563 ก�รแพร่ระบ�ด 
ของโควิด 19 ก่อให้เกิด 
คว�มท้�ท�ยต่�งๆ ต่อผู้คน 
และธุรกิจทั่วโลก ไทยยูเนี่ยน 
ได้ว�งโครงสร้�งก�รจัดก�รวิกฤต

 ที่เป็นไปในแนวท�งเดียวกันทั่วโลก 
 ตั้งแต่สำ�นักง�นใหญ่กระจ�ยสู่

สำ�นักง�นต่�งๆ ของเร�ทั่วโลก ทั้งนี้
เพื่อให้แต่ละแห่งพัฒน�แผนรับมือ
ก�รแพร่ระบ�ดและปฏิบัติต�มแผน
ดังกล่�วเพื่อคว�มปลอดภัยของ
พนักง�นและเพื่อให้ก�รดำ�เนินง�น
ของเร�ส�ม�รถดำ�เนินต่อไปได้ 

• บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนก�รถือหุ้น 
เป็นร้อยละ 90 ในบริษัท  
TUMD Luxembourg S.a.r.l. 
ซึ่งเป็นเจ้�ของบริษัทค้�ปลีก 
อ�ห�รทะเล 3 แห่ง ทำ�ให้มีบทบ�ท
ในก�รควบคุมก�รดำ�เนินง�นธุรกิจ
ในประเทศรัสเซีย

 
• บริษัทขย�ยก�รทำ�ง�น 

และก�รลงทุนในบริษัทสต�ร์ทอัพ 
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอ�ห�ร 
ที่มีนวัตกรรม โดยได้ลงทุน 
ในโครงก�ร Corporate Venture 
Capital (CVC) แล้ว 6 โครงก�ร
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโปรตีน 
ท�งเลือก โภชน�ก�รเฉพ�ะด้�น 
และเทคโนโลยีห่วงโซ่คุณค่� 

• บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ด  
ส�ม�รถบรรลุข้อตกลง 
ในหลักก�รเพื่อยุติข้อพิพ�ท 
คดีผูกข�ดท�งก�รค้� 
ในประเทศสหรัฐอเมริก�  

• บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วมทุน 
ร่วมกับบริษัท ไทย เบฟเวอเรจ 
จำ�กัด (มห�ชน) ใช้ชื่อว่�บริษัท 
ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด 
จำ�กัด เพื่อร่วมพัฒน� ผลิต  
และจัดจำ�หน่�ยสินค้�ประเภท 
อ�ห�รและเครื่องดื่ม  

• บริษัทซื้อหุ้นกลับเป็นจำ�นวน 
 117 ล้�นหุ้น คิดเป็น 

มูลค�่ 1,500 ล้�นบ�ท  
เพื่อช่วยบริห�รสภ�พคล่อง 
ส่วนเกินของบริษัท

2563

ปีแห่งความท้าทาย 
และการขยายธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์การระดมทุน

บริษัทได้ใช้เงินระดมทุนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ได้แก่ สนับสนุนกำรขยำยตัวของกิจกำร ขยำยก�ำลังกำรผลิต ลงทุนและ/หรือ 
พัฒนำโครงกำรที่มีอยู่แล้วและ/หรือโครงกำรใหม่ เข้ำซื้อกิจกำรเพื่อขยำยตลำดและกำรลงทุน ช�ำระเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน  
ช�ำระหนี้เพื่อกำรรีไฟแนนซ์ เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุงกิจกำร และ/หรือเพื่อกำรด�ำเนินกิจกำรอื่นๆ ของบริษัทโดยทั่วไป  
และ/หรือเพื่อน�ำเงินไปให้บริษัทในเครือกู้เพื่อใช้ในกิจกำรต่ำงๆ และ/หรือเพื่อเป็นกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินหรืออัตรำส่วน 
ทำงกำรเงินของบรษิัทและ/หรอืบรษิัทย่อย ครบถ้วนแล้ว

ผลงานด้านความยั่งยืน 

ควำมยั่งยืนเป็นหัวใจในกำรท�ำธุรกิจของไทยยูเนี่ยน แม้ว่ำโควิด 19 ได้ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกับกำรด�ำเนินงำนของเรำ 
ในปี 2563 แต่เรำยังคงสำมำรถรักษำเป้ำหมำยกำรเป็นผู้น�ำของโลกในอุตสำหกรรมอำหำรทะเลและสำนต่อเจตนำรมณ์เพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยควำมยั่งยืนของเรำ 

ไทยยูเนี่ยนภูมิใจเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับในดัชนีควำมยั่งยืนดำวโจนส์ เป็นเวลำ 7 ปีติดต่อกัน โดยเรำได้รับ 
กำรจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 2 ของโลกในดัชนีอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์อำหำร ทั้งนี้เป็นผลมำจำก SeaChange® กลยุทธ์ 
เพื่อควำมยั่งยืนทั่วโลกของเรำที่ขับเคลื่อนพัฒนำกำรตำ่งๆ อยำ่งต่อเนื่องจำกปีก่อน และช่วยเพิ่มคะแนนรวมของเรำ  

ในปี 2563 เรำได้ด�ำเนินกลยุทธ์ SeaChange® ครบ 5 ปีแรก เรำได้ทบทวนผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและจะมุ่งมั่นขับเคลื่อน 
SeaChange® ในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำร่วมกับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสีย โดยเรำได้เพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกับ
ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรส่งเสริมคุณค่ำทำงโภชนำกำรที่ดีด้วยอำหำรทะเลที่มีควำมยั่งยืน

โครงการและกิจกรรมท่ีส�าคัญอ่ืนๆ 

• เป็นผู้ผลิตอำหำรรำยแรกและ
 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
 หลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยรำยแรก
 ที่เข้ำร่วมโครงกำร EP100 ซึ่งเป็น

โครงกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศที่เน้นกำรใช้
พลังงำนอยำ่งชำญฉลำด 

• ไทยยูเนี่ยนได้รับรำงวัล 
กำรเปิดเผยข้อมูลควำมยั่งยืนจำก
สถำบันไทยพัฒน์ และส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)  

• ไทยยูเนี่ยนได้รับกำรจัดอันดับ 
ให้อยู่ในดัชนีรำยชื่อหุ้นยั่งยืน โดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

• ไทยยูเนี่ยนได้รับกำรจัดอันดับ 
ให้ติดในดัชนี FTSE4Good 

 Emerging Index เป็นปีท่ี 5 ติดต่อกัน  
• ไทยยูเนี่ยนได้รับรำงวัลองค์กร

ต้นแบบด้ำนสิทธิมนุษยชน 
ประเภทดีเด่น จำกกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภำพ กระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งเป็นผลจำกกำรด�ำเนิน
ธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักกำร
ชี้แนะของสหประชำชำติวำ่ด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

• ไทยยูเนี่ยนได้รับรำงวัลซีเอสอำร์ 
ยอดเยี่ยมของภูมิภำคเอเชีย  
ในกำรมอบรำงวัล Asian Excellence 
Awards ครั้งที่ 10 โดยนิตยสำร 
Corporate Governance Asia

• โครงกำรระดับโลกของไทยยูเนี่ยน 
ที่ตอบโจทย์เปำ้หมำยกำรพัฒนำ
เพื่อควำมยั่งยืนขององค์กำร
สหประชำชำติ ได้รับกำรยกย่องที่
งำน Responsible Business Awards 
2020 โดยไทยยูเนี่ยน 
ได้รับรำงวัล SDG Impact Award

• ไทยยูเนี่ยนร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด
ให้กำรสนับสนุนงำน Thailand  
Sustainability Expo เพื่อสรำ้ง 
ควำมตระหนักรู้ให้กับสังคมถึง 
ควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

• ดร.แดเรี่ยน แมคเบน  
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน ติดอันดับ 
Most Creative People  
in Business ประจ�ำปี 2563  
จำกนิตยสำร Fast Company  

• ไทยยูเนี่ยนเผยแพร่แถลงกำรณ์ 
แสดงควำมโปร่งใสต่อกฎหมำย 
ของสหรำชอำณำจักรเรื่องกำรใช้
แรงงำนทำสสมัยใหม่ (UK Modern  

Slavery Act Transparency  
Statement) ครอบคลุมถึงวันที่ 10 
กรกฎำคม 2563 ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติ
ตำมข้อก�ำหนดของพระรำชบัญญัติ
ทำสสมัยใหม่แห่งสหรำชอำณำจักร 
ปี 2558 

• ไทยยูเนี่ยนเผยแพร่นโยบำย 
กำรไม่ตอบโต้ (Non Reprisal Policy)  
ซ่ึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำน 
ทั้งหมดสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น 
สอบถำม ร้องเรียน หรือร้องทุกข์ 
พิสูจน์ หรือมีส่วนในกำรสอบสวน 
ด�ำเนินกำรหรือรับฟังควำมคิดเห็น 
โดยไม่ต้องกังวลกับกำรถูกตอบโต้  

• ไทยยูเนี่ยนได้บริจำคให้กับชุมชน 
ท่ัวโลกเพ่ือช่วยเหลือพวกเขำในช่วง 
ที่มีกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 

• ไทยยูเน่ียนเปิดศูนย์เตรียมควำมพร้อม 
เด็กก่อนวัยเรียนแห่งที่ 5 ในจังหวัด
สมุทรสำคร เพื่อช่วยบุตรหลำน 
ของแรงงำนข้ำมชำติเตรียมตัว 
ก่อนเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำไทย  

• ไทยยูเนี่ยนเผยแพร่นโยบำย 
กำรจัดหำปลำทูน่ำด้วย 
ควำมรับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกลยุทธ์ของบริษัทในกำรมี 
ส่วนร่วมผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำ 
อย่ำงต่อเนื่องในดำ้นควำมยั่งยืน 
ในห่วงโซ่อุปทำนของเรำ



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)28 29ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

โครงสร้าง
การบริหารจัดการองค์กร

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการ           คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  

ประธานคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร          เลขานุการบริษัท 

คณะผู้บริหารกลุ่มไทยยูเนี่ยน       คณะกรรมการบริหาร 

ฝ่�ยองค์กร  

บัญชีและควบคุมต้นทุน ประกันการด�าเนินงาน
และบริหารความเสี่ยง  

ตรวจสอบภายใน            นักลงทุนสัมพันธ์       เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

กลยุทธ์                           นวัตกรรม     

การพัฒนาความยั่งยืน     สื่อสารองค์กร          

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรบุคคล        กฎหมายและการก�ากับ     

จัดซื้อปลา 

การเงินและภาษี      

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก  

แบรนด์ – ก�รรับจ้�งผลิตสินค้�ให้กับแบรนด์ต่�งๆ – ง�นบริก�รด้�นอ�ห�ร 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
อาหารทะเลแปรรูป

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง 
แช่เย็น และสินค้าที่เกี่ยวข้อง   

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง 
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และอื่นๆ

ปลาทูน่า 
ปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรล  
ปลาแซลมอน
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

กุ้ง 
กุ้งล็อบสเตอร์ 
ปลาแซลมอน 
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
 

อาหารสัตว์เลี้ยง   
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า   
ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน 
ผลิตภัณฑ์ประเภท Ingredients
อาหารเสริม
โปรตีนทางเลือก
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีผู ้บริหำร 4 รำยแรก และผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงินและด้ำนบัญชี ตำมค�ำนิยำม 
ของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน จ�ำนวน 10 คน ดังนี้

ชื่อ-น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1. นำยธีรพงศ์ จันศริิ ประธำนกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร

2. นำยฤทธริงค์ บุญมโีชติ ประธำนกรรมกำรบริหำรกลุ่มธุรกจิอำหำรแช่แข็งและธุรกจิที่เกี่ยวข้อง

3. นำยยอร์ก ไอร์ล ประธำนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินกลุ่มบรษิัท

4. นำยชู ชง ชำน ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มด้ำนกจิกำรกลุ่มบรษิัท

5. ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยนื

6. ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มด้ำนนวัตกรรม

7. นำยแพทรคิ เบอทำแลนฟ์ฟี ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มด้ำนพัฒนำธุรกิจเชงิกลยุทธ์

8. นำยคูลซำน ซงิห์ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มด้ำนทรัพยำกรบุคคล

9. นำยลโีอนำร์ดัซ คูเลน กรรมกำรผู้จัดกำร Thai Union Ingredients

10. นำงสำวอรุณรัตน์ สุรัตนจนิดำภรณ์ รองผู้จัดกำรทั่วไป ฝ่ำยบัญชแีละควบคุมผลกำรด�ำเนนิงำน

โครงสร้างการบริหารจัดการตามค�านิยามของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สายงานตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
กลุ่มบริษัท

ผู้อ�านวยการกลุ่ม
ด้านกิจการ
กลุ่มบริษัท

 

ผู้อ�านวยการกลุ่ม
ด้านการพัฒนา

ที่ยั่งยืน     

ผู้อ�านวยการกลุ่ม
ด้านนวัตกรรม

    

ผู้อ�านวยการกลุ่ม
ด้านพัฒนาธุรกิจ

เชิงกลยุทธ์  

ผู้อ�านวยการกลุ่ม
ด้านทรัพยากร

บุคคล   

กรรมการผู้จัดการ 
Thai Union
Ingredients   

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                      

คณะกรรมการ



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)30 31ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำากัด
• 2520 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท รวมไทยอาหารทะเล จำากัด
• 2543 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  

 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำากัด (มหาชน)
• 2554 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำากัด
• 2515 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสิน จำากัด
• 2524 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำากัด (มหาชน)
• 2527 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท เพนเวน (ไทยแลนด์) จำากัด
• 2531 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยนปร็อปเปอร์ตี้ส์ จำากัด
• 2533 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท บางแคคอนโดทาวน์ จำากัด
• 2538 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเน่ียน กราฟฟิกส์ จำากัด
• 2547 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮั้วฮง ดีเวลล็อปเม้นท์ จำากัด
• 2549 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท จันศิริพิมพ์แอนด์ย้อม จำากัด
• 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร  

 บริษัท ไทยยูเนี่ยน พร้อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำากัด
• 2531 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำากัด
• 2536 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำากัด
• 2539 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จำากัด (USA)
• 2539 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำากัด
• 2540 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำากัด (USA)
• 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชั่น จำากัด

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท: 
• The Role of Chairman Program (RCP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 15/2550
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12  

(เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฏาคม 2554)

ต�าแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2530 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำากัด
• 2530 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำากัด
• 2532 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่า จำากัด
• 2533 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำากัด
• 2535 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท จะนะอุตสาหกรรมประมง จำากัด
• 2516 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ  

 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำากัด
• 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท โอเรียลทัลยูนิค จำากัด
• 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำากัด
• 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร  

 บริษัท ฟิล-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำากัด (PHILIPPINES)
• 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จำากัด
• 2536 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำากัด
• 2539 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จำากัด (USA)
• 2540 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท นิวเซนจูรี่ พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำากัด
• 2540 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำากัด (USA)
• 2543 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำากัด (มหาชน)
• 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำากัด (VIETNAM)
• 2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จำากัด
• 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (FRANCE)
• 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น จำากัด (USA)
• 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำากัด (USA)
• 2544 - ปัจจุบัน  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ฮั่นฮง การช่าง

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท: ไม่มี

การศึกษา: 
• The Second Middle  

School of Shantou,  
People’s Republic of China

จ�านวนหุ้นที่ถือ: 
268,374,116 หุ้น* 
คิดเป็นร้อยละ 5.62 
ของทุนชำาระแล้ว
• กรรมการ 200,442,084 หุ้น
• คู่สมรส 67,932,032 หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี- 

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ: 
8 เมษายน 2542

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด
(มหาชน): 
22 ปี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
-ไม่มี-

นายไกรสร จันศิริ
ต�าแหน่ง: ประธานกรรมการ
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 86 ปี (เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2478)

นายเชง นิรุตตินานนท์
ต�าแหน่ง: ประธานคณะกรรมการบริหาร
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 79 ปี (เกิดวันที่ 3 มีนาคม 2485)

คณะกรรมการ
บริษัท

หมายเหตุ: 
* การถือหุ้น TU  

และอัตราการถือหุ้น (%) 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
จากจำานวนหุ้นทั้งสิ้น 
4,771,815,496 หุ้น

หมายเหตุ: 
* การถือหุ้น TU  

และอัตราการถือหุ้น (%) 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
จากจำานวนหุ้นทั้งสิ้น 
4,771,815,496 หุ้น

การศึกษา: 
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป)  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จ�านวนหุ้นที่ถือ: 
231,134,720 หุ้น* 
คิดเป็นร้อยละ 4.84 
ของทุนชำาระแล้ว
• กรรมการ 174,804,288 หุ้น
• คู่สมรส 56,330,432 หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี- 

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ: 
17 มีนาคม 2531

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด
(มหาชน): 
33 ปี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
-ไม่มี-



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)32 33ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

นายชวน ตั้งจันสิริ 
ต�าแหน่ง: กรรมการบริหาร
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 76 ปี (เกิดวันที่ 9 กันยำยน 2488)

การศึกษา: 
• ปริญญำตรี South China  

Normal University,  
People’s Republic of China

จ�านวนหุ้นที่ถือ: 
38,668,000 หุ้น* 
คิดเป็นร้อยละ 0.81 
ของทุนช�ำระแล้ว
• กรรมกำร 38,668,000 หุ้น
• คู่สมรส -ไม่มี-
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
 -ไม่มี- 

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ: 
17 มีนำคม 2531

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด
(มหาชน):  
33 ปี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
-ไม่มี-

การศึกษา: 
• ปริญญำตรี  

มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญำโท  

มหำวิทยำลัยซำนฟรำนซิสโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

จ�านวนหุ้นที่ถือ: 
509,065,212 หุ้น* 
คิดเป็นร้อยละ 10.67 
ของทุนช�ำระแล้ว
• กรรมกำร 399,736,164 หุ้น 
• คู่สมรส 109,329,048 หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
 -ไม่มี- 

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ: 
1 มกรำคม 2533

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด
(มหาชน):  
31 ปี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: 
• 2557 - ปัจจุบัน กรรมกำร  

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2539 - ปจัจุบัน  ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยยูเน่ียน ซีฟู้ด จ�ำกัด
• 2538 - ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรำฟฟิกส์ จ�ำกัด
• 2539 - ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกำ จ�ำกัด (USA)
• 2553 - ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยยูเน่ียน อินเวสเม้นท์ โฮลด้ิง จ�ำกัด (MAURITIUS)
• 2553 - ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (FRANCE)
• 2542 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท สงขลำแคนนิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)
• 2555 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบรหิำร บรษิทั แพ็คฟู้ด จ�ำกดั (มหำชน) (รวมบรษิทัในกลุม่ 4 บรษิทั)
• 2532 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนำอุตสำหกรรม จ�ำกัด
• 2559 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป จ�ำกัด
• 2559 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบรหิำร บรษัิท ไท่หว้ำน เซิ่ง อควำตคิ เทรดดิง้ (ไชน่ำ) จ�ำกดั (CHINA)
• 2559 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร  

 บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี สมุทรสำคร (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด
• 2560 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร กลุ่มบริษัท ทุนธนศิริ จ�ำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 7 บริษัท)
• 2560 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร  

 บริษัท ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (HONG KONG)
• 2562 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จ�ำกัด
• 2563 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จ�ำกัด
• 2564 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท อินเตอร์ฟำร์มำ-ซีวิต้ำ จ�ำกัด
• 2527 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท เพนเวน (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
• 2531 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จ�ำกัด
• 2531 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ไทยยูเนี่ยนปร็อปเปอร์ตี้ส์ จ�ำกัด
• 2536 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ�ำกัด
• 2536 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จ�ำกัด
• 2536 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ไวยไทย จ�ำกัด
• 2540 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จ�ำกัด (USA)
• 2543 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2543 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท บีส ไดเมนชั่น จ�ำกัด
• 2552 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ทีเอ็น ฟำยน์ เคมีคอลส์ จ�ำกัด 
• 2553 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ำกัด (USA)
• 2553 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ยูเอส เพ็ท นูทรีชั่น จ�ำกัด (USA)
• 2557 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชั่น จ�ำกัด
• 2559 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บรษิทั เรดลอ็บสเตอร์มำสเตอรโ์ฮลดิง้ส ์แอลพ ีจ�ำกดั (Red Lobster) 
  (USA)
• 2560 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน พร้อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท:
• Director Certification Program (DCP)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2544

 

ต�าแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2524 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท สงขลำแคนนิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)
• 2516 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนำอุตสำหกรรม จ�ำกัด
• 2520 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท รวมไทยอำหำรทะเล จ�ำกัด
• 2530 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท เอเชียนแปซิฟิคแคน จ�ำกัด
• 2532 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูนำ่ จ�ำกัด
• 2531 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จ�ำกัด
• 2531 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ไทยยูเนี่ยนปร็อปเปอร์ตี้ จ�ำกัด
• 2536 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ไวยไทย จ�ำกัด
• 2538 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรำฟฟิกส์ จ�ำกัด
• 2539 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ำกัด
• 2542 - ปัจจุบัน  กรรมกำร  

 บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• 2547 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จ�ำกัด
• 2551 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ไทยพัฒนำสแตนเลสสตีล จ�ำกัด
• 2553 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง (MAURITIUS)
• 2560 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท โอคินอสฟู้ด จ�ำกัด
• 2544 - ปัจจุบัน  หุ้นส่วนผู้จัดกำร หำ้งหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล ฮั่นฮง กำรช่ำง

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท: 
• Director Accreditation Program (DAP)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 86/2553

นายธีรพงศ์ จันศิริ
ต�าแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 56 ปี (เกิดวันที่ 22 กรกฎำคม 2508)

หมำยเหตุ: 
* กำรถือหุ้น TU  

และอัตรำกำรถือหุ้น (%) 
ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563 
จำกจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 
4,771,815,496 หุ้น

หมำยเหตุ: 
* กำรถือหุ้น TU  

และอัตรำกำรถือหุ้น (%) 
ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563 
จำกจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 
4,771,815,496 หุ้น



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)34 35ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ต�าแหน่ง: กรรมการบริหาร
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 59 ปี (เกิดวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2505)

การศึกษา: 
• ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

จ�านวนหุ้นที่ถือ: 
63,442,980 หุ้น* 
คิดเป็นร้อยละ 1.33 
ของทุนช�ำระแล้ว
• กรรมกำร 63,442,980 หุ้น
• คู่สมรส -ไม่มี-
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
 -ไม่มี- 

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ: 
25 เมษำยน 2545 
(ร่วมงำนกับ TU 
ตั้งแต่วันที่ 5 มกรำคม 2541)

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด
(มหาชน): 
19 ปี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
-ไม่มี-

ต�าแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2543 - ปัจจุบัน  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร  

 บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2539 - ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ำกัด
• 2555 - ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำรบริหำร  

 บริษัท ทีเอ็มเอซี จ�ำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 4 บริษัท)
• 2555 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท แพ็คฟู้ด จ�ำกัด (มหำชน)  

 (รวมบริษัทในกลุ่ม 4 บริษัท)
• 2559 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร  

 บริษัท ไท่หวำ้น เซิ่ง อควำติค เทรดดิ้ง (ไชนำ่) จ�ำกัด (CHINA)
• 2560 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท อำร์บีซี แอสเซ็ทส์ จ�ำกัด
• 2561 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท ธรรมชำติ ซีฟู้ด รีเทล จ�ำกัด
• 2540 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ำกัด (USA)
• 2559 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ออนไลน์ ช็อป จ�ำกัด
• 2559 - ปัจจุบัน  กรรมกำร  

 บริษัท เรดล็อบสเตอร์มำสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี (Red Lobster) (USA)

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท:
• TLCA Executive Development Program  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2 ปี 2552
• Director Accreditation Program (DAP)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 84/2553
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง วตท. รุ่นที่ 25/2560 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 
• หลักสูตรวิทยำกำรกำรจัดกำรส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 1  

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

นายโนริโอะ ไซกุสะ
ต�าแหน่ง: กรรมการ
สัญชาติ: ญี่ปุ่น
อายุ: 59 ปี (เกิดวันที่ 19 กรกฎำคม 2505)

การศึกษา: 
• ปริญญำตรี (รัฐศำสตร์) 

มหำวิทยำลัยวะเซะดะ  
ประเทศญี่ปุ่น

จ�านวนหุ้นที่ถือ: 
ไม่มี หุ้น* 
คิดเป็นร้อยละ – 
ของทุนช�ำระแล้ว 
• กรรมกำร -ไม่มี-
• คู่สมรส -ไม่มี-
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
 -ไม่มี- 

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ: 
5 เมษำยน 2562

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด
(มหาชน):  
2 ปี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
-ไม่มี-

ต�าแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2528 - ปัจจุบัน  Executive Vice President and Group CEO, Food Industry Group  

 บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประวัติการท�างาน: 
• 2560 - 2561 Senior Vice President, Mitsubishi Corporation
  President, Mitsubishi Company (Thailand), Ltd., Bangkok
• 2559 - 2560 Division COO, Living Essential Resources Div.,  

 Mitsubishi Corporation
• 2558 - 2559 General Manager for Strategy Planning, Global Strategy,  

 Investment, Risk Management, Living Essential Resources Div.,  
 Mitsubishi Corporation

• 2557 - 2558 Deputy Division COO, Living Essential Resources Div.,  
 Mitsubishi Corporation

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท: ไม่มี 

หมำยเหตุ: 
* กำรถือหุ้น TU  

และอัตรำกำรถือหุ้น (%) 
ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563 
จำกจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 
4,771,815,496 หุ้น

หมำยเหตุ: 
* กำรถือหุ้น TU  

และอัตรำกำรถือหุ้น (%) 
ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563 
จำกจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 
4,771,815,496 หุ้น



หมำยเหตุ: 
* กำรถือหุ้น TU  

และอัตรำกำรถือหุ้น (%) 
ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563 
จำกจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 
4,771,815,496 หุ้น

หมำยเหตุ: 
* กำรถือหุ้น TU  

และอัตรำกำรถือหุ้น (%) 
ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563 
จำกจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 
4,771,815,496 หุ้น

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)36 37ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส
ต�าแหน่ง: กรรมการ
สัญชาติ: มาเลเซีย
อายุ: 52 ปี (เกิดวันที่ 15 กันยำยน 2512)

การศึกษา: 
• ปริญญำตรี  

มหำวิทยำลัยนิวเซ้ำท์เวลส์  
ประเทศออสเตรเลีย

จ�านวนหุ้นที่ถือ: 
ไม่มี หุ้น* 
คิดเป็นร้อยละ – 
ของทุนช�ำระแล้ว 
• กรรมกำร -ไม่มี-
• คู่สมรส -ไม่มี-
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
 -ไม่มี- 

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ: 
15 พฤศจิกำยน 2553

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด
(มหาชน): 
10 ปี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
-ไม่มี-

ต�าแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2553 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป จ�ำกัด (FRANCE)
• 2557 - ปัจจุบัน  กรรมกำร Alpha Energy Holdings Limited (SINGAPORE)
• 2557 - ปัจจุบัน กรรมกำร Scomi Energy Services Bhd (MALAYSIA)
• 2557 - ปัจจุบัน  กรรมกำร JK E&P Group Pte. Ltd. (SINGAPORE)
• 2557 - ปัจจุบัน  กรรมกำร Conquest Energy Pte. Ltd. (SINGAPORE)

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประวัติการท�างาน:
• 2554 - 2557  Director, Wellard Group Holdings Pty Ltd (AUSTRALIA)
• 2553 - 2554  Alt Director, Straits Metals Limited (AUSTRALIA)
• 2553 - 2556  Alt Director, Otto Marine Limited (SINGAPORE)
• 2550 - 2556  Director, Scomi Oilfield Limited (BERMUDA)
• 2550 - 2556  Director, Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad (MALAYSIA)
• 2550 - 2550  Alt Director, Scomi Oilfields Ltd (BVI)
• 2548 - 2554  Director, Sei Woo Technologies Ltd (SINGAPORE)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท:  
• วุฒิบัตรผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (Certified Public Accountants, Australian Society)

นายชู ชง ชาน
ต�าแหน่ง: กรรมการบริหาร
สัญชาติ: จีน
อายุ: 45 ปี (เกิดวันที่ 29 ตุลำคม 2518) 

การศึกษา: 
• ปริญญำตรี  

มหำวิทยำลัยโอเรกอน  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

จ�านวนหุ้นที่ถือ: 
12,295,272 หุ้น* 
คิดเป็นร้อยละ 0.26 
ของทุนช�ำระแล้ว
• กรรมกำร 12,295,272 หุ้น
• คู่สมรส -ไม่มี-
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
 -ไม่มี- 

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ: 
30 เมษำยน 2544

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด
(มหาชน): 
20 ปี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
-ไม่มี-

ต�าแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2545 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2557 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรำฟฟิกส์ จ�ำกัด
• 2558 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ำกัด
• 2561 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• 2563 - ปัจจุบัน  กรรมกำร Thai Union South East Asia Pte. Ltd. (สิงคโปร์)
• 2560 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ทุนธนศิริ จ�ำกัด
• 2561 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท บีส ไดเมนชั่น จ�ำกัด
• 2561 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลำ) จ�ำกัด

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท: 
• Director Certification Program (DCP)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2545
• TLCA Executive Development Program  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1 ปี 2552



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)38 39ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
ต�าแหน่ง: กรรมการอิสระ
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 86 ปี (เกิดวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2478)

การศึกษา: 
• ปริญญำตรี (บัญชีบัณฑิต)

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำตรี  

(พำณิชยศำสตรบัณฑิต) 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

• ปริญญำตรี (นิติศำสตรบัณฑิต) 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

จ�านวนหุ้นที่ถือ: 
50,000 หุ้น*
คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของทุนช�ำระแล้ว
• กรรมกำร 50,000 หุ้น
• คู่สมรส -ไม่มี-
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
 -ไม่มี- 

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ: 
22 สิงหำคม 2543

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด
(มหาชน): 
20 ปี

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
• 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท บริษัท ดุสิตธำนี จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2528 - ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร  

 มูลนิธิแพทย์อำสำสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประวัติการท�างาน: 
• 2501 - 2516  ผู้ตรวจกำรธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
• 2516 - 2539  ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส บริษัท ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2541 - 2544  กรรมกำรบริหำรและที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร
  บริษัท ธนำคำรศรีนคร จ�ำกัด (มหำชน)
• 2541 - 2543  กรรมกำรบริหำร บริษัท ศรีนครประกันชีวิต จ�ำกัด
• 2543 - 2546  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เงินทุนบุคคลัภย์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2543 - 2559  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
  บริษัท ดุสิตธำนี จ�ำกัด (มหำชน)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท: 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505  

สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
• ใบอนุญำตทนำยควำมตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 สภำทนำยควำม
• The Role of the Chairman Program (RCP)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2544
• Director Certification Program (DCP)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2544
• Director Certification Program (DCP) Refreasher  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549
• Handling Conflicts of Interest สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

ครั้งที่ 4/2551
• Role of the Compensation Committee (RCC)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552
• Executive Program Standford University & University of Singapore
• Senior Executive Program สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์  

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• How to Develop a Risk Management Plan (HRP)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555
• Audit World – Conference 25 - 26 June 2012 Resorts World Convention Centre, 

Singapore

• Audit World - Post Conference 27 June 2012 Resorts World Convention Centre, 
Singapore

• กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน แบบ COSO – ERM  
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์

• กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยใน COSO 2013 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Audit Committee Financial Expert 22 May 2014  

สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
• Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 June 2014 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Management for CEO’s and Senior Executive  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program Update (DCPU)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 1/2557
• Advance Audit Committee Program (AACP)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 20/2558
• Thailand IFRS Conference 2016 สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
• Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance  

in Family Controlled Business สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you?”  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท�ำงบกระแสเงินสด กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  

กระทรวงพำณิชย์
• A discussion on corporation’s preparedness for the cybersecurity threats  

in the digital transformation Era สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• National Director Conference 2017 “Steering Governance in a changing world” 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Updated COSO Enterprise Risk Management:  

Integrating with Strategy and Performance ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Dealing with Cyber Risk in the Boardroom  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร กำรบูรณำกำรร่วมกับกลยุทธ์และผลกำรปฏิบัติงำน 

สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
หมำยเหตุ: 
* กำรถือหุ้น TU  

และอัตรำกำรถือหุ้น (%) 
ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563 
จำกจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 
4,771,815,496 หุ้น



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)40 41ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
ต�าแหน่ง: กรรมการอิสระ 
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 64 ปี (เกิดวันที่ 4 พฤษภำคม 2500)

การศึกษา: 
• ปริญญำตรี สำขำบัญชี 

และกำรจัดกำร วิทยำลัยแอคเคิร์ส  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ  
มหำวิทยำลัยซำรำโซต้ำ  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• ปริญญำเอก สำขำกำรจัดกำร
ระหว่ำงประเทศ มหำวิทยำลัย 
วอลเดน ประเทศสหรัฐอเมริกำ

จ�านวนหุ้นที่ถือ: 
ไม่มี หุ้น* 
คิดเป็นร้อยละ – 
ของทุนช�ำระแล้ว 
• กรรมกำร -ไม่มี-
• คู่สมรส -ไม่มี-
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
 -ไม่มี- 

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ: 
22 มีนำคม 2553

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด
(มหาชน): 
11 ปี

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
• 2550 - ปัจจุบัน รองประธำน และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2547 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2556 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร บริษัท เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ�ำกัด
• 2557 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบรหิำร บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ เมอรช์ัน่ พำรท์เนอร ์จ�ำกดั
• 2558 - ปัจจุบัน  กรรมกำร มูลนิธิแพทย์อำสำสมเด็จพระศรีนครินรำบรมรำชชนนี
• 2562 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษำบริษัท อินเตอร์เน็ตเบสบิซิเนสกรุ๊ป จ�ำกัด
• 2562 - ปัจจุบัน  อนุกรรมกำรดำ้นยุทธศำสตร์ดิจิทัลของตลำดทุน  

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประวัติการท�างาน:
• 2533 - 2538 ผู้แทนส�ำนักงำนโนมูระ (บริษัทหลักทรัพย์จำกประเทศญี่ปุ่น)  

 ประจ�ำประเทศไทย
• 2537 - 2540 รองประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร (ดำ้นธุรกิจหลักทรัพย์)  

 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จ�ำกัด (มหำชน)
• 2540 - 2545 ผู้พิพำกษำสมทบในศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ 

 ระหวำ่งประเทศกลำง (รุ่นที่ 1)
• 2541 - 2545 กรรมกำรผู้จัดกำรและประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร บริษัทหลักทรัพย์  

  ดีบีเอส ไทยทนุ จ�ำกัด/ ธุรกิจหลักทรัพย์ (ของรัฐบำลสิงคโปร์)
• 2548 - 2558 กรรมกำรตรวจสอบและประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ และกรรมกำร 

 พิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหำชน)
• 2549 - 2557  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จ�ำกัด (มหำชน)
• 2550 - 2557  ประธำนกรรมกำร บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จ�ำกัด (มหำชน)
• 2550 - 2561 รองประธำนและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
  บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
• 2551 - 2557  กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
• 2555 - 2556  กรรมกำรอิสระ บริษัท แพ็คฟู้ด จ�ำกัด (มหำชน)
• 2559 - 2563 กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั อำฟเตอร ์ย ูจ�ำกดั (มหำชน)

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท: 
• Audit Committee Program (ACP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

ครั้งที่ 10/2548
• Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

ครั้งที่ 48/2548
• Director Certification Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

ครั้งที่ 70/2549
• The Role of Chairman Program (RCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

ครั้งที่ 14/2549
• Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) สมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 7/2550
• A.C.A, American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 12/2559

การศึกษา: 
• ปริญญำโท วิศวกรรมเคมี  

มหำวิทยำลัยเซำท์เทิร์น 
แคลิฟอร์เนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• ปริญญำตรี วิศวกรรมเคมี  
มหำวิทยำลัยควีนส์  
ประเทศแคนำดำ

จ�านวนหุ้นที่ถือ: 
103,248 หุ้น* 
คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของทุนช�ำระแล้ว 
• กรรมกำร -ไม่มี-
• คู่สมรส 103,248 หุ้น 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
 -ไม่มี- 

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ: 
22 มีนำคม 2553

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด
(มหาชน): 
11 ปี

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: 
• 2536 - 2559  ประธำนคณะกรรมกำร บริษัท โอเชียนกลำส จ�ำกัด (มหำชน)  

 (รวมบริษัทในกลุ่ม 2 บริษัท)
• 2559 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท โอเชียนกลำส จ�ำกัด (มหำชน)  

 (รวมบริษัทในกลุ่ม 2 บริษัท)

ต�าแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2527 - ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• 2531 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เซอร์วิสลีสซิ่ง จ�ำกัด
• 2535 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท โอเชี่ยน โฮลดิ้ง จ�ำกัด
• 2537 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท กีรติ โฮม จ�ำกัด
• 2539 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• 2541 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท กฤษณ์และสุมำลี จ�ำกัด
• 2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เกรทฟิลด์ จ�ำกัด
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท สยำม เอสเตท จ�ำกัด
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท โอเชี่ยน มำรีน่ำ จ�ำกัด

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท:
• Director Certification Program (DCP)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546
• Role of the Compensation Committee Program (RCC)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550

นายกีรติ อัสสกุล
ต�าแหน่ง: กรรมการอิสระ
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 63 ปี (เกิดวันที่ 20 มิถุนำยน 2501)

หมำยเหตุ: 
* กำรถือหุ้น TU  

และอัตรำกำรถือหุ้น (%) 
ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563 
จำกจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 
4,771,815,496 หุ้น

หมำยเหตุ: 
* กำรถือหุ้น TU  

และอัตรำกำรถือหุ้น (%) 
ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563 
จำกจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 
4,771,815,496 หุ้น



หมำยเหตุ: 
* กำรถือหุ้น TU  

และอัตรำกำรถือหุ้น (%) 
ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563 
จำกจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 
4,771,815,496 หุ้น

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)42 43ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

นายนาถ ลิ่วเจริญ
ต�าแหน่ง: กรรมการอิสระ
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 62 ปี (เกิดวันที่ 25 พฤษภำคม 2502)

การศึกษา: 
• ปริญญำตรี  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

• ปริญญำโท  
วิทยำศำสตร์กำรจัดกำร  
มหำวิทยำลัยเซำท์เทิร์น 
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• ปริญญำโท กำรจัดกำร  
มหำวิทยำลัยเซำท์เทิร์น 
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ

จ�านวนหุ้นที่ถือ: 
ไม่มี หุ้น* 
คิดเป็นร้อยละ -
ของทุนช�ำระแล้ว 
• กรรมกำร -ไม่มี-
• คู่สมรส -ไม่มี-
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
 -ไม่มี- 

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ: 
3 เมษำยน 2558

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด
(มหาชน): 
6 ปี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
-ไม่มี-

ต�าแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2535 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร CDG GROUP
• 2543 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร G-ABLE GROUP

ประวัติการท�างาน:
• 2528 - 2541  ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด  

 บริษัท คอนโทรล ดำต้ำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท: 
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน วตท. รุ่นที่ 12/2553
• Director Accreditation Program (DAP)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 120/2558
• Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you?” (2559) 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• Advance Audit Committee Program (AACP)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 25/2560

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดร.ธรรมนูญ อำนันโทไทย ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน

นำยศักดิ์ เกี่ยวกำรค้ำ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นำยกรีต ิอัสสกุล ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

นำยศักดิ์ เกี่ยวกำรค้ำ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ดร.ธรรมนูญ อำนันโทไทย  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

นำยธีรพงศ์ จันศริ ิ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

นำยยอร์ก ไอร์ล  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

นำยชู ชง ชำน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ดร.แดเรี่ยน แมคเบน  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

นำยแพทรคิ เบอทำแลนฟ์ฟี  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า  
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมก�รตรวจสอบ

นายนาถ ลิ่วเจริญ  
กรรมก�รตรวจสอบ



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)44 45ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท เป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร และโบนัสประจ�ำปี ซึ่งถือว่ำอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย
เมือ่เทยีบกบัอุตสำหกรรมเดยีวกนั และเพยีงพอต่อหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบทีค่ณะกรรมกำรได้รบั ซึง่ได้ขออนมุตัจิำกผูถ้อืหุน้แล้ว 
นอกจำกนี้ กรรมกำรไม่ได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทย่อย 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร เป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนและค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร เงินสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชพี และโบนัสประจ�ำปี ซึ่งพจิำรณำจำกผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิัท ผลกำรปฏบิัตงิำนประจ�ำปีของผู้บรหิำรแต่ละทำ่น

ค่ำตอบแทนอืน่ๆ นอกเหนอืจำกค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ ได้แก่ วงเงนิประกันคุม้ครองสขุภำพไม่เกนิ 700,000 บำท ส�ำหรบักรรมกำร
ที่มอีำยุน้อยกวำ่ 70 ปี และมีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย

ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร ก�รเข้�
ประชุมส�มัญ

ผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 
2563

ก�รเข้�
ประชุม

กรรมก�ร 
2563

ค่�ตอบแทน
ร�ยเดือน
(รวมทั้งปี)

เบี้ยประชุม 
(รวมทั้งปี)

ค่�ตอบแทน
กรรมก�ร
ชุดย่อย

โบนัส
ประจำ�ปี

รวม

1. นำยไกรสร จันศริิ มำ 7/7 600,000 210,000 - 1,725,194 2,535,194.00

2. นำยเชง นริุตตนิำนนท์ มำ 7/7 300,000 105,000 - 862,597 1,267,597.00

3. นำยธรีพงศ์ จันศริิ มำ 6/7 300,000 90,000 80,000 862,597 1,332,597.00

4. นำยชวน ตั้งจันสริิ มำ 7/7 300,000 105,000 - 862,597 1,267,597.00

5. นำยฤทธริงค์ บุญมโีชติ มำ 7/7 300,000 105,000 - 862,597 1,267,597.00

6. นำยชู ชง ชำน มำ 7/7 300,000 105,000 80,000 862,597 1,347,597.00

7. นำยโนรโิอะ ไซกุสะ ไม่มำ 2/7 300,000 30,000 - 862,597 1,192,597.00

8. นำยรำวนิเดอร์ สงิห์ เกรเวล 
 ซำบจิตต์ เอส

ไม่มำ 7/7 300,000 105,000 - 862,597 1,267,597.00

9. นำยศักดิ์ เกี่ยวกำรค้ำ มำ 7/7 300,000 105,000 840,000 862,597 2,107,597.00

10. ดร.ธรรมนูญ อำนันโทไทย ไม่มำ 6/7 300,000 90,000 660,000 862,597 1,912,597.00

11. นำยกรีต ิอัสสกุล มำ 7/7 300,000 105,000 240,000 862,597 1,507,597.00

12. นำยนำถ ลิ่วเจรญิ มำ 7/7 300,000 105,000 300,000 862,597 1,567,597.00

75% 92% 3,900,000 1,260,000 2,200,000 11,213,761 18,573,761.00

หมำยเหตุ:

กรรมกำรล�ำดับที่ 7 และ 8 มถีิ่นพ�ำนักในตำ่งประเทศ ไม่สำมำรถเดนิทำงในช่วงโควิด 19

กรรมกำรล�ำดับที่ 10 ตดิภำรกจิเป็นวทิยำกรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมกำรสรรหำพจิำรณำค่ำตอบแทนพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำค่ำตอบแทนรำยปีของคณะกรรมกำรบรษิทัรวมกนัเป็นจ�ำนวนไม่สงู
เมื่อเทยีบกับผลตอบแทนโดยเฉลีย่ของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เนือ่งจำกบรษิทัค�ำนงึถงึผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถอืหุ้นเป็นหลัก

ส�ำหรับค่ำตอบแทนของกรรมกำรในปี 2563 เทยีบกับปีก่อน เป็นดังนี้

หน่วย: ล้�นบ�ท  ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�ร

ปี 2562 ปี 2563

จ�ำนวน (คน) 12 12 

คำ่ตอบแทน/ เบี้ยประชุม 7.17 7.36

โบนัสกรรมกำร 9.54 11.21

รวม 16.71  18.57

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร เป็นเงนิเดอืน เงนิสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้งชพี และโบนสัประจ�ำปี ซึง่พจิำรณำจำกผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั 
ผลกำรปฏบิตังิำนประจ�ำปีของผูบ้รหิำรแต่ละท่ำน ซึง่สอดคล้องกับกำรจ่ำยผลตอบแทนของอตุสำหกรรมเดยีวกนั ส่วนอตัรำกำรจ่ำย
เงนิโบนัส กรณทีี่ผลงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยทั้งในส่วนของพนักงำนและบรษิัท ผู้บรหิำรจะได้รับเงนิรำงวัลในอัตรำร้อยละ 25 - 30 
ของเงนิเดอืนรวมทั้งปี

ส�ำหรับค่ำตอบแทนของผู้บรหิำรในปี 2563 เทยีบกับปีก่อน เป็นดังนี้

หน่วย: ล้�นบ�ท  ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร

ปี 2562 ปี 2563

จ�ำนวน (คน) 9 9

เงนิเดอืน/ โบนัส 131.18 133.79

เงนิสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชพี 3.76 4.16

รวม 134.94 137.95
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คณะผู้บริหารกลุ่ม
ไทยยูเนี่ยน

1. นายเชง นิรุตตินานนท ์ ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร

2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชต ิ ประธ�นกรรมก�รบริห�รกลุ่มธุรกิจอ�ห�รแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

3. นายพอล รีแนน ประธ�นกรรมก�รบริห�ร ภูมิภ�คไทยยูเนี่ยน ยุโรป

4. นายไบรอัน โรเซนเบิร์ก ประธ�นกรรมก�รบริห�รและประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รกลุ่มธุรกิจอ�ห�รภูมิภ�คไทยยูเน่ียน อเมริก�เหนือ

5. นายรอย ชาน กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ไทยรวมสินพัฒน�อุตส�หกรรม จำ�กัด สำ�นักง�นใหญ่กรุงเทพฯ

6. นายชู ชง ชาน ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มด้�นกิจก�รกลุ่มบริษัท

7. นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธ�นกรรมก�รบริห�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

8. นายลูโดวิค การ์นิเยร์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่ด้�นก�รเงินกลุ่มบริษัท

9. ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มด�้นนวัตกรรม

10. ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มด�้นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

11. นายคูลชาน ซิงห์ ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มด�้นทรัพย�กรบุคคล

12. นายแพทริค เบอทาแลนฟ์ฟี ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มด�้นก�รพัฒน�ธุรกิจเชิงกลยุทธ์
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ทีม
ผู้บริหาร

นายไบรอัน โรเซนเบิร์ก ประธ�นกรรมก�รบริห�รและประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รกลุ่ม ธุรกิจอ�ห�รภูมิภ�ค ไทยยูเน่ียน อเมริก�เหนือ

นางสาวรุ่งทิวา สไนเดอร์  ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รด้�นก�รเงินและบัญชี ไทยยูเน่ียน อเมริก�เหนือ

นายแดน โกลด์สโตน ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลและขององค์กร ไทยยูเน่ียน อเมริก�เหนือ

นางสาวเจนน่ี หวัง รองประธ�นกรรมก�ร ฝ่�ยกฎหม�ยและคว�มเส่ียง ไทยยูเน่ียน อเมริก�เหนือ

นายเบรนดอน เบ๊ก รองประธ�นบริห�รฝ่�ยข�ยและก�รตล�ด ไทยยูเน่ียน อเมริก�เหนือ

นายแดเนียล ฮอลฟอร์ด ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสก�รจัดก�ร ซัพพล�ยเชน ก�รประกันคุณภ�พ ไทยยูเน่ียน อเมริก�เหนือ

นายมิค เวน ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสก�รฝ่�ยข�ยและก�รพัฒน�ธุรกิจ ไทยยูเน่ียน อเมริก�เหนือ

นายแมตท์ สกาเลสเซ่ รองประธ�นกรรมก�ร ฝ่�ยชัพพล�ยเชน ไทยยูเน่ียน อเมริก�เหนือ

นายแอนดรูว์ โทมัส รองประธ�นกรรมก�ร ฝ่�ยก�รตล�ด ไทยยูเน่ียน อเมริก�เหนือ

นายพอล รีแนน ประธ�นกรรมก�รบริห�รภูมิภ�ค ไทยยูเนี่ยน ยุโรป

นายสเวน มัสเซ็น ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยปฏิบัติก�ร ไทยยูเนี่ยน ยุโรป

นายปิแอร์ เดอ มุยย์ ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยทรัพย�กรบุคคล ไทยยูเนี่ยน ยุโรป

นายสเตฟาน รี   ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รด้�นก�รเงิน ไทยยูเนี่ยน ยุโรป

นายเดวิด ซานโควิค ผู้อำ�นวยก�ร กลุ่มที่ปรึกษ�กฎหม�ยและก�รกำ�กับดูแลต�มกฎหม�ย

คณะผู้บริหาร  
ไทยยูเน่ียน 
อเมริกาเหนือ

ทีมบริหารด้านการพาณิชย์

ทีมสนับสนุนธุรกิจ

คณะผู้บริหาร 
ไทยยูเนี่ยน  
ยุโรป

นายนคร นิรุตตินานนท์
กรรมก�รผู้จัดก�ร
บริษัท ไทยรวมสิน 
พัฒน�อุตส�หกรรม จำ�กัด

นายไชยวัฒน์ 
เจริญรุจิตานนท์
กรรมก�รผู้จัดก�ร
บริษัท สงขล�แคนนิ่ง จำ�กัด 
(มห�ชน) และบริษัท  
ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำ�กัด (เวียดน�ม)

นายสุทธิเดช 
อมรเกษมวงศ์
กรรมก�รผู้จัดก�ร
กลุ่มธุรกิจปล�

นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์
กรรมก�รผู้จัดก�ร
ด้�นก�รบริห�รก�รเงิน
และศูนย์บริก�รร่วม 
ท�งก�รเงิน

นายเควิน บิกซ์เลอร์
ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มก�รจัดซื้อ
วัตถุดิบปล�

นายเดวิด ซานโควิค
ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มที่ปรึกษ�
กฎหม�ยและก�รกำ�กับดูแล
ต�มกฎหม�ย

นายราจีฟ กาการ์
ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ

นายปีเตอร์ กัลลิ
ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มสื่อส�ร
องค์กร

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง
ผู้ช่วยผู้จัดก�รทั่วไป
ฝ่�ยกฎหม�ย ง�นกำ�กับ 
และภ�ษีระหว่�งประเทศ

นายเศรษฐกูล โชติเชย
ผู้รักษ�ก�รณ์แทนสำ�หรับ
ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รกลุ่ม
คว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย
และสิ่งแวดล้อมกลุ่มองค์กร

นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ
ประธ�นกรรมก�ร 
กลุ่มธุรกิจอ�ห�รสัตว์เลี้ยง

นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ
กรรมก�รผู้จัดก�ร
กลุ่มธุรกิจกุ้ง

นายลีโอนาร์ดัซ คูเลน
กรรมก�รผู้จัดก�ร
กลุ่มธุรกิจ Thai Union 
Ingredients

นายศรัณย์ รัตนรุ่งเรืองชัย
ผู้จัดก�รทั่วไป
ฝ่�ยบริห�รกลุ่มตล�ดเกิดใหม่

นายสก๊อต โซล่าร์
ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มธุรกิจ
บริก�รด้�นอ�ห�ร

นางสุวรรณี ศรีธัญญะโชติ
กรรมก�รผู้จัดก�ร
กลุ่มธุรกิจอ�ห�รเสริม
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รางวัล
และความส�าเร็จ 

ด้านองค์กร

1. รางวัลพระราชทาน Innovation Excellence 
Award จากเวที Thailand Corporate  
Excellence Awards 2020  

ไทยยูเนี่ยนได้รับรำงวัลพระรำชทำน Innovation 
Excellence Award จำกเวที Thailand Corporate 
Excellence Awards 2020 จัดโดย สมำคม 
กำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ส�ำหรับ 
ผลงำนด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม 
ในอุตสำหกรรม โดยรำงวัลนั้นจะมอบให้บริษัท 
ที่มีโมเดลธุรกิจที่น�ำเทคโนโลยีขั้นสูงมำปรับใช้ 
ในกำรสร้ำงควำมเติบโตให้กับธุรกิจ

2. รางวัลทีมบริหารการเงินดีเด่นประจ�าปี 2563 
ส�าหรับประเทศไทย ประเภท Treasury, Trade, 
SSC and Risk Management โดย  
The Asset Triple A

 ไทยยูเนี่ยนได้รับรำงวัลดังกล่ำวจำกผลงำนของ 
ศูนย์บรหิำรเงนิทั่วโลกที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และ
กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรเพิ่มกำรใช้ระบบอัตโนมัติ 

ด้านผู้บริหาร

5. หลายรางวัลจากงาน Asian Excellence 
Awards ครั้งที่ 10 ในหมวดประเทศไทย  
ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Corporate Governance 
Asia
• รำงวัลประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรดีเด่นในเอเชีย 

นำยธีรพงศ์ จันศิริ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

• รำงวัลประธำนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินดีเด่น 
ในเอเชีย นำยยอร์ก ไอร์ล ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรด้ำนกำรเงินกลุ่มบริษัท 

 
 รำงวัลนี้มอบให้กับบริษัทที่มีกำรบริหำรงำนอย่ำง

ยอดเยี่ยม มีผลประกอบกำรที่ดี มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีแนวทำงกำรปฏิบัติด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ดี 
และด�ำเนินงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 

6. หลายรางวัลจาก IntraFish Seafood  
Power 100 โดยนิตยสาร IntraFish
• ผู้ทรงอิทธิพลอันดับ 1 ของอุตสำหกรรมอำหำร

ทะเลระดับโลก นำยธีรพงศ์ จันศิริ ประธำน
กรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

• ผู้ทรงอิทธิพลอันดับ 46 ของอุตสำหกรรม 
อำหำรทะเลระดับโลก ดร.แดเรี่ยน แมคเบน  
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

 IntraFish Seafood Power 100 จัดอันดับผู้บริหำร 
ท่ีทรงอิทธิพลสูงสุดในอุตสำหกรรมอำหำรทะเลท่ัวโลก 

7. รางวัล Most Creative People in Business 
for 2020 โดยนิตยสาร Fast Company
• ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม 

ด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
 

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

8. รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding 
Investor Relations Awards) ประจ�าปี 2563 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไทยยเูนีย่นได้รบักำรยกย่องในกลุม่บรษัิทจดทะเบยีน 
ในตลำดหลักทรัพย์ที่มมีูลค่ำหลักทรัพย์ตำม 
รำคำตลำด ระหว่ำง 30,000 - 100,000 ลำ้นบำท  
ในควำมโดดเด่นด้ำนกจิกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 

9. หลายรางวัลจากงาน Asian Excellence 
Awards ครั้งที่ 10 ในหมวดประเทศไทย ซึ่งจัด
โดยนิตยสาร Corporate Governance Asia
• รำงวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมประเภทบริษัท   
• รำงวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมประเภทบุคคล 

ได้แก่ นำยบัลลังก์ ไวยำนนท์ ผู้ช่วยผู้จัดกำรทั่วไป 
สำยงำนนักลงทุนสัมพันธ์  

 รำงวัลนี้มอบให้กับบริษัทที่มีกำรบริหำรงำนอย่ำง
ยอดเยี่ยม มีผลประกอบกำรที่ดี มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีแนวทำงกำรปฏิบัติด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ดี 
และด�ำเนินงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 

10. เข้ารอบสุดท้ายหลายรางวัล ในงาน IR 
Magazine Awards – South East Asia 
2020 โดยนิตยสาร IR Magazine
• รำงวัลยอดเยี่ยมประเภทธุรกิจในกลุ่มสินคำ้

อุปโภคบริโภคที่มีควำมจ�ำเป็น  
• รำงวัลยอดเยี่ยมกิจกรรมกับนักลงทุน  

 นิตยสำร IR Magazine เป็นนิตยสำรที่ได้รับ 
กำรยอมรับ ก่อตั้งโดยกลุ่ม The Economist Group 
รำงวัลจำกนิตยสำรเป็นเครื่องแสดงถึงมำตรฐำน
ควำมเป็นเลิศด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์และแนวทำง
ปฏิบัติที่ดีมำกวำ่ 20 ปี 

3. รางวัล 2020 APAC Employee Experience 
Best Practice Award ในงาน 2020 Talent 
Management Best Practice Awards

 ไทยยูเนี่ยนได้รับรำงวัลอันทรงเกียรติ 2020 APAC 
Employee Experience Best Practice Award  
จำกผลงำนอันยอดเยี่ยมในกำรปฏิรูปองค์กร 
ด้วยกำรใช้วิธีบริหำรกำรยกระดับควำมสำมำรถ
พนักงำนที่มีควำมสำมำรถสูงและสร้ำง 
กำรเปลี่ยนแปลงที่มุ่งผลลัพธ์เป็นส�ำคัญ 

4. รางวัล Most Active Employer Branding 
Award ในงาน LinkedIn Awards 2020

 รำงวัลนี้เป็นผลมำจำกกำรสรำ้งสรรค์เนื้อหำ
ประเภทภำพและวิดีโอที่ดึงดูดกำรมีส่วนร่วม  
และมีอัตรำกำรเติบโตของผู้ติดตำมเพิ่มขึ้น 
อย่ำงมำกใน LinkedIn 
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16. รางวัลด้านสิทธิมนุษยชนประจ�าปี 2563 โดย
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

 ไทยยูเนี่ยนได้รับรำงวัลในหมวดองค์กรเอกชน  
ในฐำนะเป็นองค์กรต้นแบบด้ำนสิทธิมนุษยชน 
ที่ดูแลปกป้องพนักงำนของบริษัทและตลอด 
สำยห่วงโซ่อุปทำนของบริษัท โดยบริษัทย่อยของ
ไทยยูเนี่ยน ได้แก่ บริษัท แพ็คฟู้ด จ�ำกัด (มหำชน) 
และบริษัท โอคินอสฟู้ด จ�ำกัด ได้รับรำงวัลชมเชย 

 รำงวัลด้ำนสิทธิมนุษยชนจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกป ี
เพื่อยกย่องกิจกรรมดำ้นสิทธิมนุษยชนซึ่งด�ำเนินกำร
โดยภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชน ซึ่งรวมถึง 
องค์กรไม่แสวงหำก�ำไร (เอ็นจีโอ) ในประเทศไทย 
เพื่อกำรเติบโตที่ยั่งยืนและควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันในระยะยำว 

17. รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูล 
ความยั่งยืนปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์  
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) 

 สถำบันไทยพัฒน์และ ก.ล.ต. มอบรำงวัล 
ด้ำนควำมยั่งยืนให้กับผู้ประกอบกำรไทยที่เปิดเผย
ข้อมูลตำมแนวทำงของ GRI (Global Reporting 
Initiative) ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ด้ำนควำมยั่งยืนที่ใช้กันทั่วโลก รำงวัลดังกล่ำว 
ยังเป็นกำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ขององค์กำรสหประชำชำติ เปำ้หมำยที่ 12.6  
ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทต่ำงๆ น�ำแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน 
มำใช้และรวบรวมข้อมูลด้ำนควำมยั่งยืนเข้ำไว้ 
ในรอบกำรรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท 

 รำงวัลเกียรติคุณนี้ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ 
ด้ำนควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ ควำมเชื่อถือได้ 
ของเนื้อหำ กำรสื่อสำรของกำรรำยงำน 
ด้ำนควำมยั่งยืนของผู้ชิงรำงวัล  

18. รางวัลผลิตภัณฑ์แบรนด์บรรจุกระป๋อง 
ในสหราชอาณาจักรยอดเยี่ยมประจ�าปี 2563 
จากส�านักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน

 สินค้าประมง (Marine Stewardship Council:  
MSC) ส�าหรบัผลิตภัณฑ์ JOHN WEST

 ผลิตภัณฑ์แบรนด์ JOHN WEST ของไทยยูเนี่ยน 
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ รำงวัลผลิตภัณฑ์แบรนด์บรรจุ
กระป๋องยอดเยี่ยมประจ�ำปี 2563 ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 
ติดต่อกัน รำงวัลนี้จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อยกย่อง
ผู้ประกอบกำรที่อนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล 
เพื่อกำรด�ำรงชีวิตในปัจจุบันและเพื่อคนรุ่นหลัง 

19. รางวัล CSR-DIW Award 2020 จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 ไทยยูเนี่ยนและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท  
โอคินอสฟู้ด จ�ำกัด และบริษัท แพ็คฟู้ด จ�ำกัด 
(มหำชน) ได้รับรำงวัลส�ำหรับผู้ประกอบกำร 
โรงงำนอุตสำหกรรมที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำน 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
รำงวัล CSR-DIW AWARD 2020 ยกย่อง 
ผู้ประกอบกำรที่มีควำมมุ่งมั่น มีควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมทั้ง 
ให้กำรช่วยเหลือสมำชิกและชุมชนท้องถิ่น 
ในขณะขับเคลื่อนควำมยั่งยืนไปข้ำงหนำ้

20. รางวัล Moral Business Forum Award 
ในงาน Moral Business Forum 2020  
จัดโดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา

 • บริษัท สงขลำแคนนิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) 
  ในเครือไทยยูเนี่ยนได้รับรำงวัล Moral Business 
  Forum Award

 รำงวัลนี้มอบให้กับ 50 องค์กรที่ด�ำเนินงำน 
ตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดีและด�ำเนินงำน 
อยำ่งมีจริยธรรมในด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ส�ำหรับภำคเอกชนในประเทศไทย  

ด้านนวัตกรรม 

21. รางวัล Best Brotherhood of  
the Year Award ที่งาน Prime  
Minister Award: National  
Startup 2020  

 ไทยยูเนี่ยนได้รับรำงวัลนี้ที่งำน  
STARTUP THAILAND x INNOVATION  
THAILAND EXPO 2020 รำงวัลนี้ 
มอบให้กับองค์กรที่ให้กำรสนับสนุนธุรกิจ
สตำร์ทอัพในประเทศไทยและส่งเสริมระบบ

 นเิวศเพือ่มุง่สูก่ำรเปน็บรษัิทช้ันน�ำระดบัโลก  

ด้านความยั่งยืน 

11. อันดับ 2 ของโลกในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
อาหารในดัชนี Dow Jones Sustainability 
Indices (DJSI)

 ไทยยูเนี่ยนได้คะแนนที่ 99 เปอร์เซ็นไทล์ 
ด้ำนควำมยั่งยืนโดยรวม ขณะที่ได้คะแนนที่ 100  
เปอร์เซ็นไทล์ในด้ำนกำรสรุปประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ 
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและภำวะวิกฤต  
จรรยำบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้ำนแรงงำน  
กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนนวัตกรรม สุขภำพและโภชนำกำร กำรรำยงำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในเรื่องน้�ำ 
กำรรำยงำนด้ำนสังคมและสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็น 
ผลมำจำก SeaChange® กลยุทธ์ควำมยั่งยืนทั่วโลก
ของไทยยูเน่ียน นับเป็นปีท่ี 7 ติดต่อกันแล้ว 
ที่ไทยยูเนี่ยนได้รับคัดเลือกให้ให้ติดในดัชนี DJSI 
โดยไทยยูเนี่ยนครองอันดับ 1 ในปีอุตสำหกรรม
ผลิตภัณฑ์อำหำรในปี 2561 และปี 2562 

12. ไทยยูเนี่ยนติดอันดับดัชนีหุ้นยั่งยืน Thailand 
Sustainability Investment Index (THSI) 
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรำงวัล 
ให้บริษัทไทยยูเนี่ยนในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน 
ในประเทศไทยที่มีมูลคำ่ตลำดระหว่ำง 30,000 - 
100,000 ล้ำนบำท ในด้ำนกำรด�ำเนินงำน 
ดำ้นธรรมำภิบำลที่ดีและกำรด�ำเนินงำนโดยยึดหลัก 
Environmental, Social and Governance: ESG  
(สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบำล)

13. ไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี 
FTSE4Good Emerging Index เป็นปีที่ 5 
ติดต่อกัน 

 ดัชนี FTSE4Good Emerging Index เป็นดัชนีท่ีต่อยอด 
มำจำกดัชนี FTSE4Good Index Series ซึ่งช่วย 
นักลงทุนในกำรพิจำรณำปัจจัยด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม  
และบรรษัทภิบำล (Environmental, Social and 
Governance: ESG) ในกำรตัดสินใจลงทุน รวมทั้ง 
เป็นกรอบส�ำหรับกำรมีส่วนร่วมและควำมรับผิดชอบ 
ขององค์กร ดัชนีเหล่ำนี้ถูกใช้เป็นดัชนีพื้นฐำนของ 
กองทุนหลักประเภทลงทุนตำมดัชนี ผลิตภัณฑ์ตรำสำร 
ประเภทซับซ้อน และเป็นดัชนีมำตรฐำนวัดผล 
กำรด�ำเนินงำน ดัชนี FTSE4Good Emerging Index 
เปิดตัวครั้งแรกในเดือนธันวำคม 2559 ครอบคลุม 
บริษัทในประเทศเกิดใหม่กวำ่ 20 ประเทศ  

14. รางวัล Asia’s Best CSR (Thailand) จากงาน 
Asian Excellence Awards ครั้งที่ 10 โดย
นิตยสาร Corporate Governance Asia 

 รำงวัลนี้มอบให้กับบริษัทที่มีกำรบริหำรงำนอย่ำง
ยอดเยี่ยม มีผลประกอบกำรที่ดี มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีแนวทำงกำรปฏิบัติดำ้นสิ่งแวดล้อมที่ดี 
และด�ำเนินงำนดำ้นนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 

15. รางวัล SDG Impact Award จากงาน 
Responsible Business Awards 2020

 ไทยยูเน่ียนได้รับรำงวัลจำกผลงำนโครงกำรระดับโลก 
ในกำรผลักดันให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ (UN SDGs) โดย
รำงวัล SDG Impact Award ชื่นชมบริษัทในดำ้นกำร 
สร้ำงมำตรฐำนในฐำนะผู้น�ำอุตสำหกรรมและด�ำเนินกำร 
โครงกำรต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดผลตำมเป้ำหมำย SDGs  
ได้เป็นอย่ำงดี รำงวัล Responsible Business Awards  
ชื่นชมควำมเป็นผู้น�ำในกำรท�ำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนและ
ยกย่องบริษัทต่ำงๆ ซ่ึงผลักดันโครงกำรต่ำงๆ ท่ีก่อให้ 
เกิดผลเชิงบวกต่อธุรกิจ ต่อสังคม และต่อส่ิงแวดล้อม
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ป ี2563 นบัเป็นปแีหง่กำรเตบิโตด้ำนกำรพัฒนำนวตักรรมใหม่ๆ   
ท่ีตอบโจทย์เป้ำหมำยขององค์กร “เพ่ือควำมเป็นอยู่ท่ีดี และท้องทะเล 
ที่สมบูรณ์” ทีมนวัตกรรมจึงมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำ 
ดำ้นผลติภณัฑเ์พือ่ตอบโจทย์กำรมสีขุภำพและควำมเปน็อยูท่ีด่ ี 
ด้วยกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์  โปรตีนทำงเลือก  
อำหำรเสริมเพื่อสุขภำพ อำหำรทำงกำรแพทย์ โดยนวัตกรรม 
มสีว่นส�ำคญัในกำรสรำ้งกำรเตบิโตทำงธรุกจิและสรำ้งผลก�ำไร 
แก่องค์กร อีกทั้งพัฒนำขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
 
ทีมนักวิจัยของ GIC ท�ำงำนอย่ำงใกล้ชิดร่วมกับฝ่ำยกำรตลำด
ขององคก์ร และเรำยงัใหค้วำมส�ำคญักบันวตักรรมแบบเปดิ หรอื  
Open Innovation โดยมกีำรท�ำงำนรว่มกบัมหำวทิยำลยั สถำบนั 
วิจัยต่ำงๆ และสตำร์ทอัพหน่วยงำนภำยนอกองค์กร รวมถึงผู้บริโภค  
เพ่ือสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์จำกนวัตกรรมท่ีตรงกับกระแสควำมนิยม 
ของโลก โดยงำนวิจัยหลักเน้นศึกษำเรื่องโปรตีนทำงเลือก 
สำรประกอบในวัตถุดิบจำกทะเล อำหำรเสริมเพื่อสุขภำพ และ
อำหำรทำงกำรแพทย์ ซ่ึงก�ำลังเป็นท่ีต้องกำรของผู้บริโภคยุคใหม่

โปรตีนทางเลือก  

ไทยยูเนี่ยนเริ่มเจำะตลำดโปรตีนทำงเลือกเพื่อเสริมกลยุทธ์ 
ทำงด้ำนธุรกิจอำหำรทะเล ในปัจจุบันเทคโนโลยีกำรผลิตและ 
กำรน�ำโปรตีนทำงเลือกมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น 

มีควำมหลำกหลำยและยังคงอยู่ในระยะที่แตกต่ำงกันของกำร 
เตรยีมควำมพรอ้ม ดว้ยเหตนุี ้ทมีนกัวจิยัของ GIC จงึเริม่จำกกำร
วจัิยและพฒันำโปรตนีจำกพชื เพือ่น�ำไปสูอ่ำหำรทะเลทำงเลอืก  
เนื้อสัตว์ทำงเลือก ในขณะเดียวกันก็เสำะหำผลิตภัณฑ์โปรตีน
ทำงเลือกใหม่ๆ จำกทั่วโลก เช่น โปรตีนจำกแมลง เนื้อสัตว์
สงัเครำะห ์ท้ังในรูปแบบกำรลงทนุและกำรรว่มมอืกบัสตำรท์อพั

ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้พัฒนำและเปิดตัวในปี 2563 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจำกพืช โดยมีรสชำติและเนื้อสัมผัส 
ในรูปแบบปลำทูนำ่ นักเก็ต เบอร์เกอร์ เค้กปู และติ่มซ�ำ

เนื่องจำกแนวโน้มควำมต้องกำรบริโภคโปรตีนที่เป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อมสูงข้ึนท่ัวโลก ผลิตภัณฑ์โปรตีนทำงเลือกจึงสำมำรถ
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรดังกล่ำวได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ ไทยยูเน่ียน 
พร้อมที่จะเป็นผู้น�ำนวัตกรรมกำรผลิตโปรตีนทำงเลือกและ
น�ำมำประยุกต์ใช้ในธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งอำหำรส�ำหรับคน  
อำหำรสตัว์ อำหำรสตัว์เลี้ยง และสำรประกอบในอำหำร โปรตนี 
ทำงเลือกช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ด้ำนควำมยั่งยืนของเรำ 
ในกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจำกนวัตกรรม
ภำยในของเรำแลว้ ไทยยเูนีย่นไดล้งทนุในหลำกหลำยสตำรท์อัพ 
ด้ำนโปรตีนทำงเลือก เช่น Flying Spark เป็นบริษัทสตำร์ทอัพ 
ที่ใช้ตัวอ่อนแมลงวันผลไม้ในกำรผลิตผงโปรตีนคุณภำพสูง  
ซึ่งเป็นผลให้แทบไม่มีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนกำรผลิต

SPACE-F

โครงกำรสเปซ-เอฟ โครงกำรบ่มเพำะและเร่งกำรเติบโต
ของสตำร์ทอัพนวัตกรรมอำหำรแห่งแรกของโลกที่เกิดขึ้น 
ในประเทศไทย ถอืเป็นหนึง่ในกลยุทธ์ทำงด้ำนนวตักรรมแบบเปิด 
ของไทยยูเนี่ยน โดยก่อต้ังขึ้นจำกควำมร่วมมือระหว่ำง 
บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) ส�ำนกังำนนวัตกรรมแห่งชำต ิ 
(องค์กำรมหำชน) และคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
โครงกำรสเปซ-เอฟ ท�ำหน้ำที่เป็นเหมือนแพลตฟอร์มกลำงที่
รวบรวมทรัพยำกรระบบนิเวศสตำร์ทอัพที่ส�ำคัญ ไม่ว่ำจะเป็น
บริษัทเอกชนขนำดใหญ่ กองทุนร่วมลงทุน องค์กรต่ำงๆ ที่มี
หน่วยงำนลงทุนในสตำร์ทอัพ มหำวิทยำลัย และองค์กรรัฐ  
เพื่อพัฒนำและส่งเสริมสตำร์ทอัพด้ำนเทคโนโลยีอำหำรที่ใช้
นวัตกรรมขั้นสูงให้เตบิโตอย่ำงรวดเร็วและมีประสทิธภิำพ 
 
สตำร์ทอพัโครงกำรสเปซ-เอฟ รุน่ที ่1 จบลงพร้อมกับควำมส�ำเรจ็  
พวกเขำสำมำรถพฒันำเทคโนโลย ีมลีกูค้ำและนกัลงทนุในธรุกจิ 
เพิ่มมำกขึ้น สตำร์ทอัพในรุ่นที่ 1 ได้ถูกคัดเลอืกเริ่มต้นมจี�ำนวน 
ทั้งสิ้น 23 ทีม ประกอบไปด้วยสตำร์ทอัพที่อยู่ในระยะบ่มเพำะ  
12 ทีม และสตำร์ทอัพที่อยู่ในระยะเร่งกำรเติบโต 11 ทีม  
ซึ่งครอบคลุมทุกนวัตกรรมด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร ได้แก่  
กำรพัฒนำอำหำรเพือ่สุขภำพ  กำรผลติโปรตนีทำงเลอืก  กระบวนกำร 
ผลิตอำหำรอัจฉริยะ กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์แห่งอนำคต 
กำรคิดค้นส่วนผสมและสูตรอำหำรใหม่ๆ กำรพัฒนำวัสดุ
ชีวภำพและสำรเคมี เทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำรร้ำนอำหำร  
กำรตรวจสอบควบคุมคุณภำพและควำมปลอดภัยของอำหำร  
และบริกำรอัจฉริยะด้ำนอำหำร ในวันที่ 5 มีนำคม 2563  
สตำร์ทอพัทีอ่ยูใ่นระยะเร่งกำรเตบิโตรุน่แรกทีไ่ด้จบจำกโครงกำร 
จ�ำนวน 7 ทีม ได้ขึ้นเวทีน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และแนวคิดต่ำงๆ 
ภำยในงำน Accelerator Demo Day และในวนัที ่8 กนัยำยน 2563  

ทีผ่่ำนมำ สตำร์ทอัพทีอ่ยู่ในระยะบ่มเพำะจ�ำนวน 7 ทมีได้แสดง 
ศักยภำพบนเวทีและจบออกจำกโครงกำรรุ ่นที่  1 อย่ำง 
เป็นทำงกำร  หลำยสตำร์ทอัพของโครงกำรรุ่นแรกนี้สำมำรถ
ดึงดูดควำมสนใจจำกนักลงทุนและสื่อต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงมำก 
 
ไทยยูเนี่ยนประกำศกำรลงทุนสตำร์ทอัพในโครงกำรสเปซ-เอฟ
รุน่ที ่1 อันได้แก่ Alchemy Foodtech Pte. Ltd, Manna Foods Co  
และ HydroNeo GmBH ซึ่งสตำร์ทอัพทั้ง 3 ทีมนี้ด�ำเนินธุรกิจ
ด้ำนโภชนำกำรอำหำรฟังก์ชัน โปรตีนทำงเลือกจำกแมลง  
และกำรพฒันำเทคโนโลยห่ีวงโซ่คณุค่ำเพือ่กำรเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้  
ตำมล�ำดับ 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2563 โครงกำรสเปซ-เอฟ เปิดตัว 
พันธมิตรใหม่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน)  
หนึ่งในบริษัทเครื่องดื่มและผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรที่ใหญ ่
ที่สุดในอำเซียน ร่วมสนับสนุนโครงกำรรุ ่นที่ 2 นอกจำกนี้  
ยังได้รับควำมร่วมมือจำกบริษัท เบทำโกร จ�ำกัด (มหำชน)  
ผู ้น�ำธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยอำหำรสัตว์ไปจนถึงผลิตภัณฑ ์
อำหำรคุณภำพในภูมิภำค และบริษัท ดีลอยท์ ทู ้ช โธมัทสุ  
ไชยยศ จ�ำกัด บริษัทที่ให ้บริกำรทำงธุรกิจระดับโลกที่มี 
ควำมเชี่ยวชำญอย่ำงลึกซึ้งในอุตสำหกรรมอำหำร ร่วมผนึก 
ก�ำลังในกำรสนับสนุนพร้อมทั้งให้ค�ำปรึกษำทำงธุรกิจแก่ 
สตำร์ทอัพ
 
ในเดือนพฤศจิกำยน 2563 โครงกำรสเปซ-เอฟ รุ ่นที่  2  
ได้เริ่มต้นอย่ำงเป็นทำงกำรพร้อมท้ังเปิดตัวสตำร์ทอัพที่อยู่
ในระยะบ่มเพำะจ�ำนวน 10 ทีม และสตำร์ทอัพที่อยู่ในระยะ 
เร่งกำรเตบิโตจ�ำนวน 9 ทมี ซึง่มำจำกหลำกหลำยประเทศทัว่โลก  
ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฮ่องกง  
ประเทศอนิเดยี และประเทศไทย 



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)56 57ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

หนึ่งในเป้ำหมำยหลักของไทยยูเนี่ยน คือกำรน�ำเอำนวัตกรรม
มำประยุกต ์หำวิธีกำรใช ้ปลำทูน ่ำและอำหำรทะเลชนิด
อื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่ำสูงสุด กำรวิจัยของ 
ศูนย์นวัตกรรม GIC จึงมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์
ในกลุ ่มส่วนประกอบอำหำรหรือ Ingredients ที่มีคุณค่ำ 
ทำงโภชนำกำรสูง เช่น กรดไขมันโอเมก้ำ 3 คอลลำเจนจำก 
ปลำทะเล แหล่งโปรตีนสูง แคลเซียมจำกปลำทะเล เปปไทด์
ออกฤทธิ์ทำงชีวภำพ ซึ่งตอบสนองควำมต้องกำรและวิถีชีวิต 
ของผู ้บริโภคในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้  ไทยยูเนี่ยนจึงก่อตั้ง
บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จ�ำกัด ขึ้นเพื่อจ�ำหน่ำย 
ผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอำหำรโดยท�ำกำรตลำดระหว่ำงธุรกิจ
ท�ำกับธุรกจิด้วยกันหรอืที่เรยีกว่ำ B2B 

เพื่อขยำยโอกำสที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบอำหำร และกำรน�ำ
สำรอำหำรที่มีอยู่ในอำหำรทะเลไปใช้ประโยชน์ ในปี 2563  
จึงเป็นที่มำของกำรก่อตั้งแบรนด์ ZEAvita ขึ้น ซึ่งมีผลิตภัณฑ ์
ที่ได้ออกสู่ตลำดในภูมภิำคดังต่อไปนี้ 

Tuna Bone แคลเซียมธรรมชำติจำกกระดูกปลำทูน่ำ 100% 
Tuna Oil น�้ำมันปลำทูน่ำในทะเลน�้ำลึก ประกอบไปด้วย 
กรดไขมันโอเมก้ำ 3 ธรรมชำติคุณภำพสูงและมี DHA สูง  
Active Dipeptide Collagen คอลลำเจนไดเปปไทด์ ZEAessen 
boost ซุปปลำทูน่ำ คุณค่ำโภชนำกำรจำกธรรมชำติ อุดมไป
ด้วยเปปไทด์และวติำมนิ เช่น ซลีเีนยีม วติำมนิบ ี3 (ไนอำซนิ)  
วิตำมินบี 12 วิตำมินบี 6 และโปรตีน ซุปปลำทูน่ำพร้อมดื่ม
ผสมน�้ำเสำวรสที่ช่วยเสริมประสิทธิภำพกำรนอน มีคุณค่ำ 
ทำงโภชนำกำรและรสชำตทิี่ไม่คำว 

โรงงานสกัด
และแปรรูปโปรตีน 

ศูนย์นวัตกรรม GIC ก่อตั้งขึ้นเพื่อวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
ที่จะสร้ำงมูลค่ำในห่วงโซ่มูลคำ่ของบรษิัท โดยตั้งเปำ้ลงทุน 26  
ล้ำนเหรียญสหรัฐเพื่อสร้ำงโรงงำนแห่งใหม่ในประเทศไทย ซึ่ง
เป็นโรงงำนแปรรูปเพื่อสรำ้งมูลคำ่ให้กับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
ผลพลอยได้ (Co-Product) โดยน�ำองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย
นวัตกรรมของ GIC มำต่อยอดออกมำเป็นโปรตีนไฮโดรไลเซต
และคอลลำเจนเปปไทด์ ที่สำมำรถพัฒนำไปเป็นส่วนผสม 
ที่หลำกหลำยในผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น ส่วนผสมฟังก์ชันในยำ 
อำหำรสตัว์เลีย้ง ผลติภณัฑ์จำกนม และเสรมิโภชนำกำรทำงกำร
กฬีำทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภำพหลำยประกำร นอกจำกนี ้ทัง้โปรตนี
ไฮโดรไลเซตและคอลลำเจนเปปไทด์จะเป็นฐำนข้อมูลส�ำคัญ 
ในกำรค้นคว้ำและวิจัยเกี่ยวกับไบโอแอคทีฟ เปปไทด์ที่มี
คุณสมบัติพิเศษต่อกำรท�ำงำนของร่ำงกำยแบบเฉพำะเจำะจง 

ในกระบวนกำรผลติปลำทนูำ่กระป๋องแบบดัง้เดมิ ปลำทนูำ่ทัง้ตวั
ถูกใช้ประโยชน์เพียงแค่ร้อยละ 40 เทำ่นั้น ในปัจจุบันกำรสร้ำง 
โรงงำนน้�ำมันปลำทูน่ำสำมำรถเพ่ิมกำรใช้ประโยชน์จำกปลำทูน่ำ 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45 หลังจำกสร้ำงโรงงำนน้�ำมันปลำทูน่ำ  
แต่อย่ำงไรก็ตำม ยังมีสัดส่วนวัตถุดิบของปลำทูน่ำอีกมำก 
ท่ีสำมำรถน�ำมำเพ่ิมมูลค่ำได้ จำกกำรสรำ้งโรงงำนแปรรูปโปรตนี 
คำดกำรณ์ว่ำในช่วงแรกของกำรด�ำเนินกำรจะเพิ่มกำรใช้ 
ปลำทูน่ำขึ้นเป็นร้อยละ 51 และมีควำมเป็นไปได้สูงที่จะใช้
ประโยชน์จำกปลำทั้งตัวได้ถึงร้อยละ 90 
 
โรงงำนโปรตีนแห่งใหม่นี้จะเป็นรำกฐำนส�ำหรับกำรพัฒนำ 
ไบโอแอคทีฟ เปปไทด์ โดยต่อยอดจำกโปรตีนไฮโดรไลเสด 
และคอลลำเจนเปปไทด์ ซึง่ไบโอแอคทฟี เปปไทด์เป็นรูปแบบหนึง่
ของสำรชวีภำพทีม่ปีระโยชน์ต่อกำรท�ำงำนของร่ำงกำย สำมำรถ
น�ำไปผลิตเป็นอำหำรทำงกำรแพทย์ อำหำรฟังก์ชัน อีกทั้ง 
ยังเพิ่มประสทิธภิำพให้กับผลติภัณฑ์เสรมิอำหำรได้อกีด้วย 

ในปี  2560  ไทยยูเนีย่นได้ลงทุนในหน่วยธรุกจิส่วนประกอบอำหำร 
หรือไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ (TUI) ที่มุ่งเน้นธุรกิจเกี่ยวกับ 
ส่วนประกอบอำหำรทีผ่ลติจำกอำหำรทะเล ทัง้นี ้เพือ่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู ้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในผลิตภัณฑ์ทำง
ธรรมชำติและมีประโยชน์ทำงโภชนำกำร โดยหน่วยธุรกิจนี ้
ได ้น�ำผลงำนกำรค้นคว้ำจำกศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน 
มำพัฒนำต่อยอดเป็นธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่มีกำรเพิ่มมูลค่ำ
ให้สูงขึ้น ในขณะเดียวกันก็สำมำรถสร้ำงอนำคตที่ย่ังยืนให้กับ 
อุตสำหกรรมปลำทูน่ำได้ด้วยกำรใช้ประโยชน์สูงสุดจำกปลำ 
ทั้งตัวในกระบวนกำรแปรรูปของไทยยูเนี่ยน

หน่วยธุรกิจ TUI เริ่มต้นด้วยกำรสกัดน�้ำมันปลำทูน่ำที่โรงงำน 
ในจังหวัดสมุทรสำคร ประเทศไทย เนื่องจำกโรงสกัดน�้ำมันนี้
ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงำนแปรรูปปลำทูน่ำของไทยยูเนี่ยน จึงท�ำให้
สำมำรถส่งวัตถุดิบที่สดใหม่ตรงจำกโรงงำนมำยังโรงสกัด 
น�้ำมันได้ กำรเริ่มต้นด้วยวัตถุดิบคุณภำพสูง ผ่ำนกรรมวิธีกำร
สกัดด้วยอุณหภูมิต�่ำจึงสำมำรถคงไว้ซึ่งคุณค่ำทำงโภชนำกำร
ของวตัถดุบิตำมธรรมชำตไิว้ได้อย่ำงดเียีย่ม น�ำ้มนัปลำทนู่ำจำก
หน่วยธรุกจิของ TUI ถอืได้ว่ำมปีรมิำณดเีอชเอทีส่งูทีส่ดุในตลำด
น�ำ้มันปลำทนู่ำ โดยดเีอชเอมปีระโยชน์อย่ำงมำกต่อพฒันำกำร 
ทำงสมองของเด็กทำรกและยังดีต่อสุขภำพของคนทุกช่วงวัย 
อีกด้วย น�้ำมันปลำทูน่ำที่ได้มำนี้จะถูกน�ำไปท�ำให้บริสุทธิ์ 
ที่โรงกลั่นในประเทศเยอรมนตี่อไป

ในเดอืนมกรำคม 2564 หน่วยธุรกจิ TUI ได้เปิดโรงกลั่นน�้ำมัน 
ที่เมืองรอสต็อก ประเทศเยอรมนี อย่ำงเป็นทำงกำร โรงกล่ัน 
น�้ำมันนี้จะท�ำให้ห่วงโซ่อุปทำนน�้ำมันปลำทูน่ำแบบครบวงจร 
ของไทยยูเนี่ยนเสร็จสมบูรณ์ และน�้ำมันปลำทูน่ำบริสุทธิ์ที่ได ้
จำกโรงกล่ันจะเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งภำยใต้แบรนด์ยูนีกดีเอชเอ  
(UniQTM DHA) นอกจำกนี ้โรงกลัน่น�ำ้มันยังเปิดโอกำสในกำรท�ำ 
บริสุทธิ์ให้กับน�้ำมันโอเมก้ำ 3 อื่นๆ นอกจำกน�้ำมันปลำทูน่ำ  
เพื่อส่งให้โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ทำงโภชนำกำร รวมทั้งนมผง 
ส�ำหรับเด็กแรกเกิด ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร ผลิตภัณฑ์
โภชนำกำรบ�ำบัด และอำหำรที่มีส่วนประกอบที่มีประโยชน ์
ต่อสุขภำพ

และในเดือนมกรำคมนี้เอง หน่วยธุรกจิ TUI เปิดไลน์เครื่องจักร 
กำรผลติใหม่ทีโ่รงงำนสงขลำแคนนิ่งในจงัหวดัสงขลำ และเปิดตวั  
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ยูนีกโบน (UniQTMBONE) ผงแคลเซียม 
บดละเอียดจำกกระดูกปลำทูน่ำ ยูนีกโบนมีปริมำณแคลเซียม
และฟอสฟอรสัในสัดส่วน 2 ต่อ 1 ในรปูของไฮดรอกซแีอปำไทต์ 
ธรรมชำติ ซึ่งมีโครงสร้ำงเหมือนกระดูกและฟันของคน และ
ยังมีปริมำณคอลลำเจนถึงร้อยละ 17 ที่เกิดขึ้นเองในวัตถุดิบ
ธรรมชำติ ด้วยคุณลักษณะที่เป็นผงละเอียดสีขำวนวล ไม่มี
กลิน่รสทีจ่ะไปเปลีย่นแปลงรสสมัผัสในผลติภณัฑ์น้ันๆ ยนูกีโบน 
จึงสำมำรถน�ำไปใช้ได้ในหลำกหลำยผลิตภัณฑ์ ไม่ว่ำจะเป็น 
แคปซูล อัดเม็ด หรือเป ็นสำรอำหำรเพิ่มลงในอำหำร  
และผลิตภัณฑ์เสรมิส�ำหรับสัตว์เลี้ยง

ท้ังยูนีกดีเอชเอและยูนีกโบนถือเป็นก้ำวแรกของหน่วยธุรกิจ 
TUI ที่ยังคงศึกษำอย่ำงต่อเนื่องในกำรใช้คุณประโยชน์สูงสุด
จำกทุกส่วนของปลำเพื่อพัฒนำไปเป็นส่วนประกอบที่มีคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำร ซึ่งก�ำลังขยำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ไปยังโภชนำกำร
ทำงด้ำนโปรตีนอกีด้วย 

โดยกำรใช้ทุกส่วนของปลำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้ หน่วยธุรกจิ 
TUI ยังมุ่งเน้นสนับสนุนกลยุทธ์ “Healthy Living, Healthy 
Oceans” ของไทยยูเนี่ยน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถสอบทวน 
แหล่งที่มำได้อย่ำงครบวงจร เริ่มต้นจำกวัตถุดิบที่ยั่งยืน  
ผ่ำนกระบวนกำรผลิตที่สำมำรถคงคุณค่ำของสำรอำหำร
ธรรมชำติไว้ได้อย่ำงครบถ้วน และส่งต่อให้ลูกค้ำในกำรผลิต
หลำกหลำยผลิตภัณฑ์ที่มปีระโยชน์ต่อสุขภำพต่อไป

ไทยยูเนี่ยน 
อินกรีเดียนท์ 



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)58 59ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

คุณภาพและมาตรฐาน 
ความปลอดภัยอาหาร

นโยบายด้านคุณภาพของไทยยูเนี่ยน 

กำรด�ำเนินงำนด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนควำมปลอดภัย
อำหำรเป็นไปตำมนโยบำยด้ำนคุณภำพของบริษัท 

ไทยยูเนี่ยนทุ่มเทในกำรผลิตอำหำรทะเลแปรรูปคุณภำพสูง 
ที่มคีวำมปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ถูกต้องตำมข้อก�ำหนด และ
ตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เรำยังคงเดินหน้ำพัฒนำ
ผลติภัณฑ์ของเรำต่อไปในด้ำนนี้ 

คุณภำพของผลิตภัณฑ์ของเรำเป ็นไปตำมนโยบำยและ 
ตำมมำตรฐำนของหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลจำกภำยนอก ท้ังใน
ด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัย 

ระบบการจัดการคุณภาพ: 
ความปลอดภัยอาหารและสุขลักษณะ

ระบบกำรจดักำรคณุภำพของเรำเป็นระบบทีเ่รำยดึถอืและปฏบัิต ิ
ทั่วโลกเพื่อให้ได้อำหำรที่ปลอดภัยและมีคุณภำพเป็นไป 
ตำมมำตรฐำนทีก่�ำหนด รวมถงึกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ให้กับผูบ้รโิภค  
ระบบบริหำรคุณภำพของบริษัทได้รับกำรตรวจสอบและรับรอง 
โดยหน่วยงำนรบัรองอสิระทีท่�ำหน้ำทีต่รวจสอบว่ำกำรด�ำเนนิกำร 
ของบรษิทัเป็นไปตำมมำตรฐำนทีก่�ำหนด ตรงตำมมำตรฐำนสำกล  
และสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
ระบบบริหำรคุณภำพของบริษัทเริ่มต ้นจำกกำรควบคุม 
กระบวนกำรจดัหำวตัถดุบิโดยเรำต้องท�ำงำนร่วมกบัคูค้่ำเพือ่ช่วย 
ปรับปรุงคุณภำพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งระบบนี้ช่วยตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของโลกด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร รวมถงึประเด็น 
ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัคุณภำพ ควำมซือ่ตรง สิง่แวดล้อม และสงัคม 

กลุ ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนตระหนักดีถึงความต้องการของ 
ผู้บริโภคในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ดังนั้นเราจึง
ท�างานร่วมกับคู่ค้าเพื่อช่วยพวกเขาให้สามารถส่งมอบสินค้า
ที่มีคุณภาพสู่ตลาดโดยมีคุณภาพตามที่ก�าหนด

เพื่อให้มั่นใจว่ำผลิตภัณฑ์มีควำมปลอดภัยและได้มำตรฐำน 
ตลอดทุกข้ันตอนในระบบห่วงโซ่อุปทำน ไทยยูเนี่ยนส่งทีมงำน 
ออกตรวจสอบ ณ สถำนที่จริง รวมทั้งวิเครำะห์วิธีกำรและ

มำตรฐำนกำรผลิต กำรตรวจสอบมำตรฐำนซัพพลำยเออร ์
ของเรำ ตลอดจนกำรรำยงำนอย่ำงสม�ำ่เสมอ รวมท้ังกำรตรวจสอบ 
พเิศษตำมค�ำขอ หรอืกำรตรวจสอบตำมก�ำหนดเวลำทีก่�ำหนดไว้ 
ตำมเงื่อนไขของสัญญำ กำรบริหำรควำมเสี่ยง และเครื่องมือ
ในกำรตรวจสอบเหล่ำนี้มีส่วนส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรช่วยให้
ซพัพลำยเออร์สำมำรถด�ำเนนิงำนได้ตำมมำตรฐำนด้ำนคณุภำพ
และควำมปลอดภัยอำหำรของไทยยูเนี่ยน

บริษัทมีห้องปฏิบัติกำรทดสอบอำหำรของตนเอง ซึ่งได้รับ 
กำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร ์
กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข และได้รบัรำงวัลห้องปฏบิตักิำร 
ดีเด่นในปี 2553 จำกส�ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและ
อำหำรแห่งชำต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

บรษัิทยงัคงเดนิหน้ำสูค่วำมเป็นเลศิด้ำนควำมปลอดภยัด้ำนอำหำร  
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงยั่งยืน ซึ่งเห็น 
ได้จำกกำรขอรับรองมำตรฐำนจำกสถำบันตำ่งๆ ทั้งในประเทศ 
และต่ำงประเทศ เช่น มำตรฐำน GMP (Good Manufacturing  

Practice หรอืหลกัเกณฑ์และวธิกีำรปฏบิตัทิีด่ใีนกำรผลติอำหำร)  
มำตรฐำน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point  
หรอืระบบกำรวเิครำะห์อนัตรำยและจดุควบคมุวกิฤตในกำรผลติ 
อำหำร) มำตรฐำน BRC (British Retail Consortium หรือ 
สมำคมผูป้ระกอบธรุกจิค้ำปลกีแห่งสหรำชอำณำจกัร) มำตรฐำน 
ระบบกำรจัดกำรคณุภำพ ISO 9001 มำตรฐำนระบบกำรจดักำร
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรพลังงำน  
ISO 50001 มำตรฐำนระบบกำรจดักำรชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั  
OHSAS 18001 มำตรฐำนอำหำรโคเชอร์ มำตรฐำนอำหำร 
ฮำลำล มำตรฐำน BAP (Best Aquaculture Practices หรือ 
กำรรับรองกระบวนกำรเลี้ยงสัตว์น�้ำตลอดห่วงโซ่อุปทำน)

นอกจำกนี้ สนิค้ำของบริษัทยังมขี้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้บรโิภค  
เพือ่ให้ม่ันใจว่ำผูบ้รโิภคสำมำรถบรโิภคสนิค้ำได้อย่ำงปลอดภยั  
สิ น ค ้ ำ ข อง ทำ ง บริ ษัทมีคุณภ ำ พ สูง เ นื่ อ ง จำ กบริษั ทม ี
แผนกำรป้องกันกำรปลอมแปลงอำหำรและแผนกำรป้องกัน 
สินค้ำอำหำรจำกกำรปนเปื้อนโดยเจตนำ เพื่อให้ผลิตภัณฑ ์
มคีวำมปลอดภัยจำกกำรปนเปื้อนโดยเจตนำและไม่เจตนำ 

ก�รรับรองจ�กสถ�บันต่�งๆ 
ในด�้นคุณภ�พและคว�มปลอดภัยอ�ห�ร
ของไทยยูเนี่ยน

• ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 ระบบบรหิำร
งำนคุณภำพ จำก SAI Global

• ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001 ด้ำนระบบ
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม จำก SGS

• ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร 
ชวีอนำมัยและควำมปลอดภัย OHSAS 18001  
และ TIS18001 จำก SGS

• ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 17025 จำก
ส�ำนักมำตรฐำนห้องปฏบิัตกิำร กรมวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข และจำกส�ำนักงำน
มำตรฐำนสนิค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำต ิ(ACFS) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนโลกดำ้นควำมปลอดภัย
อำหำร BRC จำก SAI Global 

• ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน MSC Chain of Custody 
(Marine Stewardship Council) จำก SGS

• ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนแนวปฏบิัตกิำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น�้ำยอดเยี่ยม (BAP) จำก NSF

• ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกองค์กำรอำหำรและยำ
ของสหรัฐอเมรกิำ (USFDA) ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ดูแล
เรื่องกำรตรวจสอบคุณภำพของอำหำร

• ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกส�ำนักตรวจสอบ
อำหำรของแคนำดำ (CFIA) ซึ่งเป็นหน่วยงำน 
ที่ท�ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบคุณภำพของอำหำร

• ได้รับกำรรับรอง GMP ในด้ำนกำรผลติอำหำรจำก
กรมประมง กรมปศุสัตว์ จำกส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสมุทรสำคร

• ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรวิเครำะห์
อันตรำยและจุดควบคุมที่ส�ำคัญในกำรผลติอำหำร 
(Hazard Analysis and Critical Control Point,  
HACCP) จำกกรมประมง ประเทศไทย 

• ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอำหำรฮำลำล  
จำกคณะกรรมกำรกลำงอสิลำมแห่งประเทศไทย

• ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอำหำรโคเชอร์  
จำก Union of Orthodox Jewish Congregations  
of America ส�ำหรับโรงงำนผลติปลำทูน่ำ  
และปลำซำร์ดีน ในภำชนะปิดสนทิ

พันธกิจของเร�ที่มอบให้กับลูกค�้
เรื่องคุณภ�พและม�ตรฐ�น
คว�มปลอดภัยอ�ห�รสำ�หรับลูกค้�
ของเร� เป็นเรื่องที่ไทยยูเนี่ยน
ให้คว�มสำ�คัญเป็นอันดับหนึ่งเสมอม�  
ซึ่งเป็นร�กฐ�นของทุกสิ่งที่เร�ทำ�
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ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันโควิด 19

ภำรกิจที่ไทยยูเนี่ยนให้ควำมส�ำคัญยิ่งคือกำรให้ควำมส�ำคัญ 
ในด้ำนสขุภำพ ควำมปลอดภยั และควำมเป็นอยูท่ีด่กัีบพนกังำน 
คู่ค้ำ ซัพพลำยเออร์ ลูกค้ำ และชุมชนท้องถิ่น เช่นเดียวกับ
บริษัทอื่น ไทยยูเนี่ยนได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด
ของโควิด 19 อย่ำงไรก็ตำม เรำด�ำเนินกำรทุกอย่ำงที่ท�ำได้ 
เพื่อดูแลพนักงำนของเรำ ห่วงโซ่อุปทำนของเรำ และลูกค้ำ 
ของเรำ และเพื่อจ�ำกัดผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำนของเรำ 

เรำมีมำตรกำรที่ครอบคลุมในกำรป้องกันกำรติดเชื้อภำยใน
โรงงำน อำทิ กำรเว้นระยะห่ำง กำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน 
ส่วนบุคคล (PPE) และกำรแบ่งกลุ่มสลับเข้ำท�ำงำน ดังนั้น 
หำกมกีรณตีดิเชื้อในโรงงำน จ�ำนวนพนักงำนที่ได้รับผลกระทบ 
จะอยู ่ในวงจ�ำกัด ในกรณีที่พบกำรติดเชื้อ เรำมีขั้นตอน 
ที่เตรียมกำรไว้ซึ่งสำมำรถด�ำเนินกำรได้ในทันที ไม่ว่ำจะเป็น 
กำรตรวจสอบประวัติกำรสัมผัสของกำรติดเชื้อ กำรกักตัว
พนักงำนที่อยู ่ใกล้ชิด จ�ำกัดกำรเข้ำออกพื้นที่ที่ เกี่ยวข้อง  
และท�ำควำมสะอำดฆ่ำเชื้ออย่ำงทั่วถึง นอกจำกนี้ เรำยังม ี
กำรซ้อมปฏบัิตกิำรด้ำนควำมปลอดภัยและกำรท�ำควำมสะอำด
ในทุกโรงงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อม จำกกำรซักซ้อมท�ำให้ 
เรำทรำบว่ำ ข้ันตอนต่ำงๆ ตั้งแต่กำรตรวจสอบประวัติ 
กำรสัมผัสไปจนถึงกำรท�ำควำมสะอำดฆ่ำเชื้อจะใช้เวลำ 1 วัน
ในกำรด�ำเนินกำรจนแล้วเสร็จ 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ภำรกิจที่ไทยยูเนี่ยนให้ควำมส�ำคัญยิ่ง คือกำรสร้ำงสถำนที่
ท�ำงำนทีป่ลอดภยัเพือ่ลดควำมเสีย่งในกำรบำดเจ็บและเสยีชวีติ  
ในปี 2563 เรำลดอัตรำควำมถี่กำรเกิดอุบัตเิหตุถงึขั้นหยุดงำน 
ของพนักงำน (LTIFR) ได้ดีกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดยลดอัตรำ 
LTIFR ได้ร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับปี 2559 และไม่มีพนักงำน 
เสียชีวิตในปี 2563 นอกจำกนี้ เรำยังรักษำอัตรำควำมถี ่
กำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำนของพนักงำนไว้ที่ระดับศูนย์ 

ถงึแม้ว่ำเรำจะผลกัดนันโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัย 
และสิ่งแวดล้อม แต่ในวันที่ 21 พฤษภำคม 2563 ได้เกิด 
เพลิงไหม้ที่โรงงำนไทยยูเนี่ยน แคนำดำในเมืองวำล-โกโม 
ประเทศแคนำดำ โรงงำนก�ำลงัด�ำเนนิกำรผลติอยูใ่นขณะทีเ่กดิ 
เพลิงไหม้ บริษัทได้ด�ำเนินกำรเคลื่อนย้ำยพนักงำนออกจำก
สถำนที่เกดิเหตุมำอย่ำงปลอดภัยและไม่มผีู้ได้รับบำดเจ็บ 

นอกจำกกำรป้องกันกำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่วย สิ่งที่บริษัท 
ให้ควำมส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งในปี 2563 คือลดควำมเสี่ยง 
ด้ำนอัคคีภัยที่โรงงำนของเรำ เรำเริ่มต้นด้วยกำรประเมิน 
ด้ำนอคัคภียัและควำมปลอดภยัทกุชวีติทีโ่รงงำนของเรำท้ังหมด 
เพื่อหำช่องว ่ำงและมำตรกำรลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
ทั้งในระดับองค์กรและที่โรงงำน ซึ่งรวมไปถึงกำรพัฒนำ 
แผนกำรลงทุนและกำรยกระดับกำรควบคุมกำรด�ำเนินงำน 
ภำยในให้แข็งแกร่งยิง่ขึน้ ยกตัวอย่ำงเช่น ก�ำหนดมำตรฐำนวสัดุ 
ที่น�ำมำใช้ส�ำหรับโครงสร้ำงอำคำร แผนกำรลงทุนในระบบ 
ป้องกันไฟไหม้ ตลอดจนแนวทำงกำรจัดกำรกับอุบัตเิหตุ 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ไทยยูเนี่ยนมุ ่งมั่นในกำรอนุรักษ ์สิ่งแวดล้อมโดยกำรใช ้
ทรพัยำกรธรรมชำตอิย่ำงคุม้ค่ำเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
ในปี 2563 เรำลดอตัรำกำรใช้น�ำ้และปรมิำณขยะฝังกลบได้ดกีว่ำ 
เป้ำหมำยที่ต้ังไว้ เรำสำมำรถลดกำรใช้น�้ำและปริมำณขยะ 
ฝังกลบลงร้อยละ 26 และ 69 ตำมล�ำดับ เมื่อเทยีบกับปี 2559 

นอกจำกนี้ เรำยังด�ำเนินกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
ต่อเนื่อง โดยในปี 2563 เรำลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลง
ร้อยละ 28

โครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมในปี 2563 มุ่งเน้นไปที่กำรลดกำรใช้
พลังงำนและกำรใช้พลังงำนทดแทน โดยมีโครงกำรที่ส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้

• กำรเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำนของกำรผลิตไอน�้ำตั้งแต่ต้น 
จนจบกระบวนกำร เริ่มตั้งแต่กำรใช้ถ่ำนหินคุณภำพสูงและ
กำรใช้ถุงขนำดใหญ่ในกำรลดควำมชื้น ปรับปรุงท่อไอน�้ำ 
ด้วยกำรติดตั้งฉนวนและลดขนำดท่อ ใช้น�้ำอำร์โอ ใช้วำล์ว
ลดแรงดันเพื่อลดแรงดันไอน�้ำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช ้
ไอน�้ำในตู้อบไอน�้ำและหม้อฆ่ำเชื้อ (retort) 

• กำรลดกำรใช้ไฟฟ้ำในระบบท�ำควำมเย็นด้วยกำรบริหำร 
จดักำรพลงังำนในห้องเย็นให้ดขีึน้ ตดิตัง้พดัลมคอมเพรสเซอร์ 
แบบอินเวอร์เตอร์ จัดท�ำห้องเย็นพักสินค้ำและประตู 
อตัโนมตัคิวำมเรว็สงู ในปี 2563 ไทยยูเนีย่นเข้ำร่วมโครงกำร 
EP100 ซึ่งช่วยพัฒนำกำรตรวจสอบและให้ค�ำแนะน�ำ 
เรื่องกำรจัดกำรระบบท�ำควำมเย็น 

• กำรใช้พลังงำนทดแทน เรำด�ำเนินโครงกำรพลังงำน 
แสงอำทิตย์บนหลังคำโรงงำน (Sun Seeker Project)  
อยำ่งตอ่เนือ่งในป ี2563 นบัตัง้แตป่ ี2560 โครงกำรนีม้กี�ำลงั 
ผลิตไฟฟ้ำได้ทั้งหมด 8.3 เมกะวัตต์ สำมำรถผลิตไฟฟำ้ได้  
14,606,460 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเป็นกำรช่วยลดกำรปล่อย 
ก๊ำซเรอืนกระจกลงไดป้ระมำณ 7,595 ตนัคำรบ์อนไดออกไซด์
เทียบเทำ่ โครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำโรงงำนนี้
จะด�ำเนินต่อเนื่องไปในปี 2564 

 
 



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)62 63ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจหลัก
ของกลุ่มบริษัท

กลุ ่มผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแปรรูป (Ambient Seafood) 
ประกอบด้วยสินค้ำหลักคือสินค้ำบรรจุกระป๋องที่จ�ำหน่ำยให้
ผู้บริโภคผ่ำนช่องทำงค้ำปลีกและบำงส่วนผ่ำนช่องทำงค้ำส่ง  
ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักในกลุ ่มนี้รวมถึงปลำทูน ่ำ ปลำซำร์ดีน  
ปลำแซลมอน ปลำแมคเคอเรล และปลำเฮอร์ริ่ง โดยลักษณะ 
กำรท�ำธุรกิจและอัตรำกำรท�ำก�ำไรของสินค้ำต่ำงๆ ในกลุ่มนี้ 
มีแนวโน้มที่คล้ำยคลึงกัน โดยผู้บริโภคจะให้ควำมสนใจใน 
ตวัแบรนด์สนิค้ำเป็นหลัก ซึง่เป็นปัจจัยในกำรตดัสนิใจซือ้สนิค้ำ 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์เป็นที่รู ้จักแพร่หลำยจะสำมำรถ 
ตัง้รำคำได้สงูกว่ำสนิค้ำรบัจ้ำงผลติทีต่ดิตรำของผูค้้ำปลกีทัว่ไป
ได้ ซึ่งเป็นผลพวงจำกควำมเชื่อม่ันของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ 
และส่วนต่ำงทำงด้ำนรำคำนัน้จะมำกหรอืน้อยขึน้อยูก่บัสถำนะ
ทำงกำรตลำดของแบรนด์ ลกัษณะกำรแข่งขนัในกลุม่ผลติภณัฑ์ 
ควำมเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ และควำมรู้สึกผูกพันของ 
ผู้บรโิภคที่มตี่อแบรนด์ เป็นต้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

“อ�ห�รได้กล�ยเป็นส่วนสำ�คัญ 
ของสุขภ�พ และคว�มเป็นอยู่ที่ดี 
และไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งพลังง�น 
อีกต่อไป แต่อ�ห�รมีอิทธิพล 
ต่อคว�มรู้สึก สุขภ�พ  
และร่�งก�ยของเร�ในระยะย�ว 
 
ไทยยูเนี่ยนจึงก้�วสู่ทศวรรษ  
ใหม่ด้วยคว�มมุ่งมั่นที่จะสร้�ง  
“สุขภ�พที่ดี และท้องทะเล 
ที่อุดมสมบูรณ์”

ในปี 2563 ยอดขำยของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้คิดเป็นเงิน 62,700 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 47 ของยอดขำยรวมทั้งกลุ่มบริษัท  
ซึ่งมำจำกผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำเป็นหลัก และยังเป็นผลิตภัณฑ ์
ที่มีสัดส ่วนใหญ่ที่สุดของกลุ ่มบริษัทอีกด้วย นอกจำกนี้  
กว่ำร้อยละ 57 ของยอดขำยจำกกลุม่สนิค้ำนีม้ำจำกสนิค้ำทีข่ำย
ภำยใต้แบรนด์ของบริษัท โดยส่วนที่เหลือน้ันมำจำกยอดขำย
ที่เกิดจำกธุรกิจรับจ้ำงผลิตหรือกำรผลิตตำมสัญญำกำรขำย 
และธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร ส�ำหรับลูกค้ำหลักของกลุ่มสินค้ำ
นีส่้วนมำกเป็นซเูปอร์มำร์เกต็ ร้ำนรวมสนิค้ำรำคำพเิศษ ร้ำนค้ำ
สมำชิก ร้ำนสะดวกซื้อ และรำ้นขำยยำ รวมทั้งช่องทำงกำรขำย
ตำมโมเดิร์นเทรดต่ำงๆ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนมำกจะเป็นสินค้ำ 
ที่บรรจุในรูปกระป๋องและสำมำรถบรโิภคได้ทันที

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป
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กลุม่ผลติภณัฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง แช่เยน็ และธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง 
ประกอบด้วยสินค้ำอำหำรทะเลเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะ 
จดัจ�ำหน่ำยตรงให้กบัร้ำนอำหำร โรงแรม ผูป้ระกอบกำรอำหำร  
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำรปรุงอำหำรเพื่อจ�ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำ 
ของทำงร้ำน อย่ำงไรก็ตำม ยังมีผลิตภัณฑ์บำงส่วนที่จ�ำหน่ำย
ให้กับผู้บริโภคโดยตรงผ่ำนช่องทำงค้ำปลีก ซึ่งสินค้ำเหล่ำนี้ 
มักถูกจัดเก็บอยู่ในตู้เย็นหรือตู้แช่เพื่อท�ำให้อำยุกำรจัดเก็บ 
สินค้ำยำวขึ้น และเนื่องจำกอำหำรสัตว์น�้ำทั้งกุ ้งและปลำ 
เป็นส่วนหนึง่ของห่วงโซ่อปุทำนของธรุกจิกุง้ ดังนัน้อำหำรสัตว์น�ำ้ 
จงึถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งในผลติภัณฑ์กลุ่มนี้ด้วย

ผลติภัณฑ์อำหำรสัตว์ ผลติภัณฑ์เพิ่มมูลคำ่ และธุรกจิอื่นๆ นั้น 
ประกอบด้วยกลุ่มสินค้ำหลำยประเภท ซึ่งจะรวมถึงอำหำร 
สตัว์เลีย้ง อำหำรทะเล อำหำรทีน่อกเหนอืจำกอำหำรทะเล สนิค้ำ 
บรรจภุณัฑ์ รวมถงึกำรขำยส่วนผลติภณัฑ์พลอยได้จำกกำรผลติ  
ตัวอย่ำงของกลุ่มผลติภัณฑ์นี ้ได้แก่ สนิค้ำจ�ำพวกขนมปลำเส้น  
ตับปลำคอ็ดบรรจุกระป๋อง อำหำรส�ำเรจ็รปูพร้อมรบัประทำน สนิค้ำ 
ติ่มซ�ำ ซอสปรุงรส ผลติภัณฑ์พลอยได้จำกกำรผลิตปลำและกุ้ง  
(ซึง่สำมำรถน�ำไปผลติอำหำรปลำหรอืน�ำ้มันปลำได้) ผลติภณัฑ์ 
เบเกอรี ่(เช่น พำย ขนมเค้ก รวมทัง้ขนมปังต่ำงๆ) ภำชนะบรรจภุณัฑ์ 
หรือกระป๋องส�ำหรับอำหำรแปรรูป บริกำรสิ่งพิมพ์ส�ำหรับ 
ฉลำกกระป๋องและผลิตภัณฑ์อื่น และสินค้ำอื่นๆ อีกมำกมำย  
เนื่องจำกสินค ้ำในกลุ ่มผลิตภัณฑ์นี้มีควำมหลำกหลำย 
เป็นอย่ำงมำก ดงันัน้โครงสร้ำงในแง่ของกำรจดัหำแหล่งวตัถดุบิ  
กำรจัดจ�ำหน่ำย และกำรบรโิภคนั้นจงึมลีักษณะแตกตำ่งกันไป 

เพือ่ตอบสนองต่อกำรเตบิโตของควำมต้องกำรผลติภณัฑ์พลอยได้ 
จำกอำหำรทะเลตำมธรรมชำติซึ่งมีประโยชน์ต่อโภชนำกำร
ของมนุษย์ (เช่น กรดไขมันโอเมก้ำ 3) ไทยยูเนี่ยนยังคงลงทุน 
อย่ำงต่อเนือ่งในหน่วยธรุกจิทีมุ่่งเน้นทำงด้ำนผลติภัณฑ์ในกลุ่ม 
ส่วนประกอบอำหำรหรือ Ingredients ซึ่งก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 2560 

ปลำยปี 2561 บริษัทได้ต้ังโรงกล่ันน�้ำมันปลำทูน่ำบริสุทธิ์ที ่
เมอืงรอสตอ็ก ประเทศเยอรมน ีซึง่โรงกลัน่แห่งนีท้�ำให้ไทยยเูนีย่น 
เป็นผู ้ผลิตน�้ำมันปลำทูน่ำเกรดคุณภำพสูงรำยเดียวที่ดูแล 
กำรผลิตได้ตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลำยน�้ำ ในเดือนมิถุนำยน 2562  
เกดิเหตเุพลงิไหม้ขึน้ทีโ่รงกลัน่ในขณะทีไ่ม่มกีำรด�ำเนนิงำนและ
ได้กลับมำเปิดด�ำเนินกำรอีกครั้งเมื่อเดอืนมกรำคม 2564

หน่วยธุรกิจ Ingredients นี้จะท�ำกำรตลำดแบบธุรกิจกับธุรกิจ 
หรอืเรยีกว่ำ B2B โดยจะน�ำผลติภณัฑ์ซึง่ได้จำกกำรค้นคว้ำ โดย 
ศนูย์นวตักรรมไทยยูเนีย่นมำเป็นหนึง่ในส่วนประกอบของผลติภณัฑ์ 
มูลค่ำสูง อีกท้ังเรำยังควบคุมดูแลห่วงโซ่กำรผลิตตลอดสำย  
โดยใช้ผลติภณัฑ์พลอยได้คุณภำพสงู เช่น หนังปลำและกระดูก
ปลำจำกโรงงำนผลติอำหำรทะเลของเรำเอง สำรอำหำรทีม่ค่ีำทีไ่ด้ 
จำกผลิตภัณฑ์พลอยได้นี้จะเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในกำรผลิต
สินค้ำอุปโภคบรรจุสำรอำหำรเข้มข้น เช่น สูตรอำหำรส�ำหรับ 
เด็กทำรก เครื่องส�ำอำง อำหำรเสรมิ และโภชนำกำรคลนิกิ 

Thai Union Ingredients มำจำกกำรท�ำให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
ที่มำจำกกระบวนกำรผลิตของบริษัทเกิดประโยชน์สูงสุด และ
เป็นหนึ่งในตัวแปรส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์กำรเติบโต
ของกลุ่มบรษิัทไทยยูเนี่ยน

ในปี 2562 ยอดขำยของกลุม่ผลติภณัฑ์นีค้ดิเป็น 18.6 พันล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดขำยรวมทั้งกลุ่มบริษัท โดยกลุ่ม
อำหำรสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้ำที่คิดเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของกลุ่ม
ผลติภณัฑ์นี ้และร้อยละ 7 ของยอดขำยจำกกลุม่สนิค้ำนีม้ำจำก
สินค้ำที่จ�ำหน่ำยภำยใต้แบรนด์ของบริษัท ซึ่งกล่ำวได้ว่ำสินค้ำ
เกอืบทัง้หมดจำกกลุ่มผลติภณัฑ์นีเ้ป็นสนิค้ำรบัจ้ำงผลติภำยใต้ 
แบรนด ์ของลูกค ้ำ หรือไม ่ก็จัดจ�ำหน ่ำยผ ่ำนช ่องทำง 
กำรจดัจ�ำหน่ำยของลูกค้ำ ทัง้นี ้แม้ว่ำสนิค้ำในกลุม่ผลติภณัฑ์นี ้
จะไม่มีลักษณะที่คล้ำยกัน แต่โดยรวมแล้วกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
สำมำรถท�ำอตัรำก�ำไรได้สงู เนือ่งจำกมกีระบวนกำรในกำรผลติ
หลำยขั้นตอน มีกำรผลิตที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
และมมีำตรฐำนสงู อกีท้ังกลุ่มสนิค้ำนีไ้ม่มรีปูแบบกำรบรรจภุณัฑ์ 
ที่ตำยตัว เนื่องจำกควำมหลำกหลำยของสนิค้ำในกลุ่มนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และธุรกิจอื่น

ในปี 2563 ยอดขำยของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้คิดเป็นเงิน 49,600 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 38 ของยอดขำยรวมท้ังกลุ่มบริษัท  
โดยกุง้เป็นสนิค้ำทีค่ดิเป็นสดัส่วนใหญ่ทีส่ดุของกลุม่ผลติภณัฑ์นี้  
ตำมด้วยกุ้งล็อบสเตอร์และปลำแซลมอน ส่วนสนิคำ้ที่จ�ำหน่ำย
ภำยใต้แบรนด์ของบริษัท (รวมถึงแบรนด์ที่ใช้ในอุตสำหกรรม
และแบรนด์ที่ไม่ใช่ส�ำหรับผู้บริโภค) มีสัดส่วนร้อยละ 37 ของ
ยอดขำยจำกกลุ่มสินค้ำนี้ ในขณะที่ยอดขำยส่วนที่เหลือน้ัน 
มำจำกยอดขำยของธุรกิจรับจ้ำงผลิตและธุรกิจบริกำรด้ำน
อำหำร อย่ำงไรก็ตำม ผลติภัณฑ์กลุ่มนี้ส่วนมำกเป็นผลติภัณฑ์
ที่ยังไม่สำมำรถรับประทำนได้ทันทีและมีอำยุกำรเก็บสั้นกว่ำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแปรรูป (Ambient Seafood) โดยมีอำยุ
ในกำรจัดเก็บตั้งแต่เพยีงไม่กี่วันจนถงึหนึ่งปี

ในเดือนพฤษภำคม 2563 โรงงำนแปรรูปกุ้งล็อบเตอร์ Chez 
Nous ในเขตนวิบรันสวกิ ประเทศแคนำดำได้เกิดเหตุเพลงิไหม้ 
อย่ำงไรกต็ำม ไทยยเูนีย่นยงัคงสนบัสนนุธรุกจิลอ็บสเตอร์ต่อไป
ในประเทศสหรัฐอเมริกำ ยังมีกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องที่โรงงำน 
แห่งอื่นๆ ในทวปีอเมรกิำเหนอื 



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)66 67ส่วนที่ 1 
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ส่วนที่ 1 
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รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนรายได้จากการขาย
ปี 2563

โครงสร้างรายได้จากการขาย
ของบริษัทและบริษัทย่อย

สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรปู (Ambient Seafood) 47%

 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง  
 แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

38%

 กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง  
 ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และอื่นๆ

15%

รวม 100%

สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามประเภท 
การจ�าหน่าย

 ธุรกิจแบรนด์ 38%

 ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์อื่น 54%

 ธุรกิจบริการด้านอาหาร (Food Services) 8%

รวม 100%

สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามตลาด

 สหรัฐอเมริกา 42%

 ยุโรป 29%

 ไทย 10%

 ญี่ปุ่น 5%

 อื่นๆ 14%

รวม 100%

หน่วย: พันล้ำนบำท

บริษัท
และกลุ่มบริษัท

%
 ก�รถือหุ้น
โดย TU

2563 2562 2561

ร�ยได้ข�ย % ร�ยได้ข�ย % ร�ยได้ข�ย %

1.  ภูมิภาคเอเชีย

บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
บจ. ไทยรวมสนิพัฒนำอุตสำหกรรม
บมจ. สงขลำแคนนิ่ง 
บจ. เอเซยีนแปซฟิิคแคน 
บจ. ยู่เฉยีงแคนฟู้ด
บจ. ไทยยูเนี่ยน ซฟีู้ด
บมจ. แพ็คฟู้ด
บรษิัท อเีอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด 
 (เดมิชื่อ บรษิัท ธรี์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด)
บจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ 
บจ. ไทยยูเนี่ยน กรำฟฟิกส์ 
Seafood International One FZCO 
บจ. ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป
Thai Union China Co., Ltd.
บจ. ทเีอ็มเอซ ี
บจ. ไทยยูเนี่ยน อนิกรเีดยีนท์
บจ. ธรรมชำต ิซฟีู้ด รเีทล
รวม  ภูมิภาคเอเชีย

TU
TUM
SC

APC
YCC
TUS
PPC

EHS
TFM
TUG
SIC1
TUO
TUC

TMAC
TUI
TSR

  - 
  99.66 
  99.55 
  99.54 *
 99.55 * 
  51.00 
  99.74 
 
 100.00 
 66.90 
  98.00 
  60.00 ** 
  100.00 
  100.00 
  100.00 
  100.00 
  65.00 

12.8 
20.0

5.0
1.1
0.5
1.8
4.8

0.0
4.1
0.1

-
0.1
0.4
0.1
0.3
0.7

51.7

9.6
15.1

3.8
0.8
0.4
1.3
3.6

0.0
3.1
0.1

-
0.0
0.3
0.1
0.2
0.5

39.0

 13.0 
 18.3 

 4.9 
 0.8 
 0.3 
 3.0 
 4.8 

 
0.0 
4.8 
 0.1 
 0.2 
 0.0 
 0.4 
 0.1 
 0.1 
 0.1 

 50.9 

 10.3 
 14.5 
 3.9 
 0.6 
 0.3 
 2.4 
 3.8 

 
0.0 
3.8 

 0.1 
 0.2 
 0.0 
 0.3 
 0.1 
 0.1 
 0.1 

 40.3 

 13.4 
 19.9 
 5.8 
 0.7 
 0.2 
 3.1 
 4.5 

 
0.0 
4.4 

 0.1 
 0.5 
 0.0 
 0.6 

 - 
 - 
 - 

 53.2 

 10.0 
 14.9 
 4.4 
 0.5 
 0.2 
 2.3 
 3.4 

 
0.0 
3.3 

 0.1 
 0.4 
 0.0 
 0.4 

 - 
 - 
 - 

 39.9 

2. ภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา
กลุ่มบรษิัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป วัน 
Thai Union Trading Europe B.V.
กลุ่มบรษิัท เมอร์อไลอันซ์
กลุ่มบรษิัท คงิ ออสกำร์ 
Thai Union Germany GmbH
Thai Union Canada Inc.
TUMD Group
รวม ภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา 

TUE1
TUTE
MA
KO

TUGe
TUCa
TUMD

 100.00* 
 100.00* 
 100.00* 
 100.00* 
 100.00* 
 100.00* 

 90.00* 

21.4
2.2
4.6
1.5
5.0
0.3
0.2

35.1

16.2
1.7
3.5
1.1
3.7
0.2
0.1

26.5

 19.8 
 2.1 
 4.7 
 1.2 
 4.6 
 0.3 

 - 
 32.8 

 15.7 
 1.6 
 3.8 
 1.0 
 3.7 
 0.2 

 - 
 26.0 

 23.1 
 2.4 
 5.3 
 1.5 
 4.6 
 0.2 

 - 
 37.1 

 17.3 
 1.8 
 3.9 
 1.1 
 3.5 
 0.2 

 - 
 27.8 

3. ภูมิภาคอเมริกา
บจ. ไทร-ยูเนี่ยน ซฟีู้ดส์ 
บจ. ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
บจ. ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น
รวม ภูมิภาคอเมริกา

TRI-U
TUFP
USPN

 100.00* 
 100.00* 
 100.00* 

14.6
29.2

1.8
45.6

11.0
22.1

1.4
34.5

 11.2 
 29.8 

 1.5 
 42.5 

 8.9 
 23.6 
 1.2 

 33.7 

 11.7 
 29.9 
 1.4 

 43.0 

 8.8 
 22.5 
 1.0 

 32.3 

รวมทั้งหมด 132.4 100.0  126.3 100.0  133.3 100.0 

หมำยเหตุ: 
เป็นกำรแบ่งโครงสรำ้งรำยได้จำกกำรขำย หลังจำกหักรำยกำรระหวำ่งกันออกแล้ว 
*  บริษัทย่อยของไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้ำของ
** ปรับโครงสรำ้ง SIC1 เป็นกิจกำรร่วมค้ำ ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2562

47%

38%

15%

38%

54%

8%

42%

29%

10%

5%

14%
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รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

สิทธิประโยชน์
จากการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัท/ เลขที่บัตร สถ�นที่ตั้ง ระยะเวล�ใช้สิทธิฯ  
ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

กิจก�รที่ได้รับก�รส่งเสริม
และกำ�ลังก�รผลิต

ตั้งแต่ สิ้นสุด

1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

1.1 เลขที่ 2289(2)/2557 
 ลงวันที่ 10 ตุลำคม  
 2557

สมุทรสำคร 01/08/2561 31/07/2569 ผลติอำหำรส�ำเร็จรูปบรรจุภำชนะผนกึ  
สัตว์น�้ำแช่แข็ง และอำหำรกึ่งส�ำเร็จรูปแช่แข็ง 
และอำหำรพร้อมบรโิภคแช่แข็ง

1.2 เลขที่ 1493(2)/2558 
 ลงวันที่ 10 เมษำยน  
 2558

สมุทรสำคร 02/08/2561 31/07/2569 สัตว์น�้ำแช่แข็ง และอำหำรกึ่งส�ำเร็จรูปแช่แข็ง 
และอำหำรพร้อมรับประทำนแช่แข็ง

1.3 เลขที่ 59-0781-1-00-0-0            
 ลงวันที่ 16 มิถุนำยน  
 2559

สมุทรสำคร ไม่ได้รับสทิธปิระโยชน์ 
กำรยกเว้นภำษเีงนิได้
นติบิุคคล

กำรส่งเสริมกำรลงทุนในกจิกำร “ส�ำนักงำนใหญ่
ข้ำมชำต”ิ โดยจะต้องก�ำกับดูแลกจิกำร 
ของสำขำหรอืบรษิัทในเครอืในตำ่งประเทศ  
ไม่น้อยกว่ำ 1 ประเทศ โดยมขีอบข่ำยธุรกจิดังนี้
1.3.1 กำรบรหิำรงำนทั่วไป กำรวำงแผน 
 ทำงธุรกจิ และกำรประสำนงำนธุรกจิ
1.3.2 กำรจัดหำวัตถุดบิและชิ้นส่วน
1.3.3 ศูนย์บรหิำรเงนิ (TREASURY CENTER:  
 เลขที่ใบอนุญำต TC255801)

2. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด

2.1 เลขที่ 1755(3)/2555  
 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน  
 2558

สมุทรสำคร 03/08/2558 02/08/2566 อำหำรส�ำเร็จรูปหรอืกึ่งส�ำเร็จรูปแช่แข็ง

2.2 เลขที่ 2578(2)/2555  
 ลงวันที่ 22 ตุลำคม  
 2555

สมุทรสำคร 02/10/2560 01/10/2568 อำหำรส�ำเร็จรูปหรอืกึ่งส�ำเร็จรูปบรรจุภำชนะ
ผนกึ อำหำรส�ำเร็จรูปพร้อมบรโิภค  
และอำหำรสัตว์บรรจุภำชนะผนกึ

2.3 เลขที่ 2871(2)/2555  
 ลงวันที่ 14 ธันวำคม  
 2555

สมุทรสำคร 06/09/2559 05/09/2567 กจิกำรผลติน�้ำนึ่งปลำเข้มข้นและน�้ำมันปลำ 
บรสิุทธิ์

2.4 เลขที่ 61-1315-1-00-1-0  
 ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน  
 2558

สมุทรสำคร ยังไม่เริ่มมรีำยได้ กจิกำรผลติหรอืถนอมอำหำร เครื่องดื่ม  
วัตถุเจอืปนอำหำร (Food Additive)  
หรอืสิ่งปรุงแต่งอำหำร (Food Ingredient)  
โดยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย

บริษัท/ เลขที่บัตร สถ�นที่ตั้ง ระยะเวล�ใช้สิทธิฯ  
ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

กิจก�รที่ได้รับก�รส่งเสริม
และกำ�ลังก�รผลิต

ตั้งแต่ สิ้นสุด

3. บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

3.1 เลขที่ 58-2085-0-00-1-0  
 ลงวันที่ 24 สิงหำคม  
 2558

สงขลำ 26/07/2562 25/07/2570 กจิกำรผลิตอำหำรส�ำเร็จรูปและกึ่งส�ำเร็จรูป
บรรจุภำชนะผนึก และอำหำรสัตว์

4. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)

4.1 เลขที่ 1042(2)/2554  
 ลงวันที่ 11 มกรำคม  
 2554

สงขลำ 16/07/2559 15/07/2567 กจิกำรอำหำรสัตว์

4.2 เลขที่ 2259(2)/2555  
 ลงวันที่ 5 กันยำยน 2555

สมุทรสำคร 22/05/2557 21/05/2565 กจิกำรอำหำรสัตว์

4.3 เลขที่ 58-1973-0-00-1-0       
 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม  
 2558

สมุทรสำคร 02/09/2559 01/09/2567 กจิกำรอำหำรสัตว์

5. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ากัด

5.1 เลขที่ 1009(2)/2558  
 ลงวันที่ 6 มกรำคม 2558

สงขลำ 04/07/2560 03/07/2568 กจิกำรผลติผลติภัณฑ์จำกสัตว์น�้ำ

6. บริษัท โอคินอสฟู้ด จ�ากัด

6.1 เลขที่ 59-0340-0-00-1-0         
 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559

สมุทรสำคร 16/08/2559 15/08/2567 สัตว์น�้ำแช่แข็งและอำหำรส�ำเร็จรูปแช่แข็ง

7. บริษัท แพ็คฟู้ด จ�ากัด (มหาชน)

7.1 เลขที่ 60-0565-0-00-3-0       
 ลงวันที่ 19 พฤษภำคม  
 2560

สมุทรสำคร 14/08/2560 13/08/2568 สัตว์น�้ำแช่แข็งและอำหำรกึ่งส�ำเร็จรูปแช่แข็ง

7.2 เลขที่ 61-0698-0-00-1-0        
 ลงวันที่ 15 มิถุนำยน  
 2561

สมุทรสำคร ยังไม่เริ่มมรีำยได้ กจิกำรผลิตสัตว์น�้ำแช่แข็ง อำหำรกึ่งส�ำเร็จรูป
แช่เย็นแช่แข็ง ประเภท 1.11 ผลติหรอืถนอม 
หรอืสิ่งปรุงแต่งอำหำร (Food Ingredient)  
โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยกเว้นกำรผลติน�้ำดื่ม
และไอศกรมี

7.3 เลขที่ 61-0699-0-00-1-0        
 ลงวันที่ 15 มิถุนำยน  
 2561

สมุทรสำคร ยังไม่เริ่มมรีำยได้ กจิกำรผลิตอำหำรพร้อมบรโิภคแช่แข็ง  
อำหำรส�ำเร็จรูปและกึ่งส�ำเร็จรูปแช่เย็นแช่แข็ง 
ประเภท 1.11 ผลติหรอืถนอม หรอืสิ่งปรุงแต่ง
อำหำร (Food Ingredeint) โดยเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัย ยกเว้นกำรผลติน�้ำดื่มและไอศกรมี

8. บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จ�ากัด

8.1 เลขที่ 62-0989-1-00-1-2  
 ลงวันที่ 9 กันยำยน 2562

สมุทรสำคร ยังไม่เริ่มมรีำยได้ ผลติน�้ำมันปลำ (Fish Crude Oil) ประเภท 1.10 
กจิกำรผลติน�้ำมันหรอืไขมันจำกพชืหรอืสัตว์ 
(ยกเว้นน�้ำมันจำกถั่วเหลอืง)



71ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)ส่วนที่ 1 
ก�รประกอบธุรกิจและผลก�รดำ�เนินง�น70

ภาพรวม 
อุตสาหกรรม 

ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทาย 
ปริมาณปลา การบริโภค  
ราคา และรายได้ลดลง
อันเป็นผลมาจากมาตรการ
การควบคุมการระบาด
ของโควิด 19 และการปรับตัว
ของระบบห่วงโซ่อุปทาน
ที่เกี่ยวข้อง 

จำกข้อมูลขององค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ 
(FAO) ในปี 2563 ปริมำณกำรจับปลำทั่วโลกลดลงร้อยละ 2 
(เทียบกับปี 2562) โดยปัจจัยหลักมำจำกกำรประมงที่ลดลง 
ในหลำยภูมิภำคอันเนื่องมำจำกระเบียบกำรควบคุมโรคระบำด
ที่ก�ำหนดใช้กับลูกเรือประมง ประกอบกับรูปแบบกำรบริโภค 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ในปี 2563 รำคำปลำเกอืบทุกสำยพันธ์ุโดยรวม
ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ กำรน�ำเข้ำไปยังตลำดอำหำรทะเลทีใ่หญท่ีสุ่ด 
ของโลก (สหรัฐอเมริกำ จีน ญ่ีปุ่น และสหภำพยุโรป) ลดลงในปี 2563  
ส่งผลให้ผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีรำยได้ลดลง

ผลกระทบจำกโควิด 19 ที่มีต่ออุปทำนปลำและอำหำรทะเล
ของโลกมีควำมแตกต่ำงกันไปตำมประเภทของอำหำรทะเล  
ในขณะท่ีอำหำรทะเลสดและประเภทแช่เยือกแข็งได้รับผลกระทบ 
รุนแรงเนื่องจำกแหล่งให้บริกำรอำหำรถูกปิดและตำมมำด้วย
กำรล็อกดำวน์ แต่ผลิตภัณฑ์ประเภทอำหำรกระป๋องและ
ผลติภณัฑม์ลูคำ่เพิม่ (กำรบรโิภคภำยในบำ้น) มยีอดขำยเพิม่ขึน้
เนือ่งจำกผูบ้รโิภคกักตนุอำหำรกระป๋อง อยำ่งไรกต็ำม มำตรกำร
กำรป้องกันจำกรัฐบำลต่ำงๆ ในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด 

ของโรคส่งผลกระทบตอ่ทกุขัน้ตอนในสำยหว่งโซอุ่ปทำนอำหำร
ทะเล ตั้งแต่กำรประมงและกำรผลิตแบบเพำะเลี้ยง กำรแปรรูป 
กำรขนสง่ และกำรตลำด นอกจำกนี ้สถำนกำรณยั์งส่งผลกระทบ 
ต่อผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กซึ่งต้องหำผู้ซื้อ
สนิคำ้ทีค่ำ้งคลังอยู่ และในทีสุ่ดน�ำมำซึง่ควำมเสยีหำยมหำศำล 
จำกข้อมูลของสถำบันประมงแห่งชำติ ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ระบุว่ำ อุตสำหกรรมอำหำรทะเลของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
มีหนี้คงค้ำงเพิ่มขึ้นรำว 2.2 พันล้ำนเหรียญสหรัฐนับตั้งแต่เริ่ม 
มีกำรระบำด โดยหนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของผู้ประกอบกำร
ขนำดเล็กซึ่งพยำยำมหำทำงเพื่อควำมอยู่รอด ในตลำดโลก  
ผู้ประกอบกำรอำหำรทะเลขนำดใหญ่พยำยำมปรับตัวเข้ำกับ 
ควำมทำ้ทำยต่ำงๆ ไม่วำ่จะเป็นอุปสงค์ที่ผันผวน กำรปิดแหล่ง 
ให้บรกิำรอำหำร และอปุสรรคในกำรขนส่ง นอกจำกนี้ กำรแปรรปู 
อำหำรทะเลยังได้รับผลกระทบจำกประเด็นเรื่องสุขอนำมัย 
ของพนักงำนและกำรขำดแรงงำนอันเป็นผลมำจำกโควิด 19 
และกำรกักตัวของพนักงำน 

โควดิ 19 ยังเรง่กำรเปลี่ยนแปลงในรปูแบบกำรบรโิภคซึ่งผลักดนั 
ให้ผู้ประกอบกำรอำหำรทะเลต้องคิดใหม่และสร้ำงนวัตกรรม 
ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำแบบใหม่ รูปแบบ
ผลติภณัฑท์ีม่นีวตักรรมและหว่งโซอุ่ปทำนทีส้ั่นลง ควำมส�ำคญั
ของกำรขำยปลกีมบีทบำทเพิม่ขึน้อย่ำงมนัียส�ำคญัแทนทีแ่หลง่
บริกำรอำหำรเนื่องจำกร้ำนต่ำงๆ ไม่สำมำรถให้บริกำรได้เต็มที่  
ผู้บริโภคมีควำมกังวลว่ำอำจจะเกิดกำรล็อกดำวน์อีก และ
เว้นระยะห่ำงจำกกิจกรรมทำงสังคมที่เคยท�ำอยู่บ่อยๆ อำทิ  
กำรทำนอำหำรนอกบ้ำน หรือกำรไปซื้อของที่ร้ำนค้ำ ประเด็น
เหล่ำนี้ผลักดันควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลประเภท
พร้อมปรุงและพร้อมทำนให้เพิ่มสูงขึ้น ในระหว่ำงล็อกดำวน์ 
กิจกรรมที่เป็นที่นิยมมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็วคือกำรท�ำอำหำรเอง 
ทีบ่ำ้น ซึง่ชว่ยส่งเสรมิชอ่งทำงอ-ีคอมเมริซ์และรปูแบบผลติภัณฑ์
ที่เน้นควำมสะดวกให้เติบโตยิ่งขึ้น 

จำกข้อมูลของ FAO ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ ตลำดผลิตภัณฑ์
ปลำและอำหำรทะเลแปรรูปทั่วโลกเติบโตขึ้นร้อยละ 2 - 3  
ก่อนจะลดลงร้อยละ 1 - 2 ในปี 2563 กำรบรโิภคคำดวำ่จะฟืน้ตวั 
ในปี 2564 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวำ่สถำนกำรณ์โรคระบำดจะคลี่คลำย
เมื่อใด ประกอบกับกำรปรับตัวของอุตสำหกรรมอำหำรทะเล 
ต่อพฤติกรรม “New Normal” เป็นส�ำคัญ

ภาพรวมจ�าแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และภูมิภาคหลัก

ตลำดอำหำรทะเลแปรรูปอำจแบ่งออกได้เป็นกลุ่มหลัก  
3 ประเภท ได้แก่ อำหำรประเภทแช่เย็น อำหำรประเภทแช่เยือกแข็ง  
และอำหำรประเภทบรรจุกระป๋อง ในแง่ของกำรบริโภค อำหำร
ประเภทแช่เย็นและประเภทบรรจุกระป๋องครองส่วนแบ่งอำหำร
ทะเลแปรรูปในตลำดโลก ตำมมำด้วยประเภทอำหำรทะเล 
แช่เยือกแข็ง แม้จะคำดกันว่ำอำหำรทะเลแช่เย็นจะยังคงเป็น
ผู้น�ำตลำด แต่กำรเติบโตของอุปสงค์นำ่จะยังคงอยู่ในระดับต้น
ตัวเลขหลักเดียวต่อไปอีกใน 2 - 3 ปีข้ำงหน้ำ โดยกำรบริโภค 
ส่วนใหญ่จะมำจำกภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก (ญี่ปุ่นและเกำหลีใต้
เป็นหลัก) ในขณะที่อำหำรบรรจุกระป๋องเป็นประเภทที่มี 
กำรเติบโตรวดเร็วที่สุด ตำมมำด้วยปลำและอำหำรทะเล 
แช่เยือกแข็ง กำรเติบโตของสองประเภทนี้คำดว่ำจะแซง
ผลิตภัณฑ์ประเภทแช่เย็น ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรบริโภคภำยใน 
ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น กำรใช้นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และ 
บรรจุภัณฑ์  และกำรบริโภคที่ เพิ่มขึ้นในตลำดเกิดใหม่  
(ตะวันออกกลำง แอฟริกำ และลำตินอเมริกำ)

ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกยังคงเป็นตลำดที่ใหญ่ที่ สุดส�ำหรับ 
กำรบริโภคอำหำรทะเลแปรรูปในภำพรวมของโลก ตำมมำด้วย
ภูมิภำคยุโรปตะวันตก ประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นหนึ่งในตลำดที่มี
กำรบรโิภคผลติภณัฑป์ลำและอำหำรทะเลมำกทีส่ดุ จำกรำยงำน 
ของกรมกำรเกษตรประเทศแคนำดำระบุว่ำ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ภำยในประเทศญี่ปุ่นมำกกว่ำร้อยละ 90 เป็นกำรผลิตเพื่อ
บริโภคภำยในประเทศ ชำวญี่ปุ่นใส่ใจในสุขภำพมำกขึ้นและ
มองหำแหล่งโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยจำกผลิตภัณฑ์
อำหำรทะเลแปรรูปในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งำนสะดวก ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ยอดกำรบริโภคอำหำรทะเลในร้ำนอำหำรลดลง 
ในปี 2563 แต่ยอดค้ำปลีกอำหำรทะเลสร้ำงสถิติใหม่อันเป็น 
ผลมำจำกกำรเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซและกำรท�ำอำหำร 
ทำนเองที่บ้ำน จำกข้อมูลของสถำบันวิจัยนำนำชำติ IRI  
ยอดค้ำปลีกอำหำรทะเลของประเทศสหรัฐอเมริกำในกลุ่มอำหำร 
ประเภทแช่เยือกแข็ง อำหำรสด และอำหำรบรรจุกระป๋องเพิ่ม
สูงขึ้นร้อยละ 25 - 35 เมื่อเทียบกับปี 2562 ตลำดเกิดใหม่ อำทิ 
ตะวันออกกลำง แอฟริกำ และลำตินอเมริกำ เติบโตต่อเนื่อง
ในอัตรำที่สูงกว่ำตลำดที่อิ่มตัวแล้ว โดยมีอำหำรประเภทบรรจุ
กระป๋องและอำหำรแช่เยือกแข็งเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก 



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)72 73ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

การค้าผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าประเภทไม่บรรจุกระป๋อง

กำรแพร่ระบำดของโควดิ 19 สง่ผลตอ่กำรค้ำผลติภัณฑ์ปลำทนูำ่
ประเภทไม่บรรจุกระป๋อง เนื่องจำกอุตสำหกรรมแหล่งบริกำร
อำหำรและกำรเดนิทำงโดยเครือ่งบนิไดร้บัผลกระทบ ในระหวำ่ง 
ปี 2563 ควำมต้องกำรชิ้นเนื้อปลำทูน่ำตัดแต่งแล้วแบบ 
แช่เยือกแข็งอยู่ในระดับกลำง ประเทศญ่ีปุ่นยังคงเป็นตลำดท่ีใหญ่ 
ทีส่ดุของโลกในกำรบรโิภคเนือ้ปลำทนูำ่ประเภทไมบ่รรจกุระป๋อง 
ตำมมำด้วยประเทศสหรัฐอเมริกำ ในช่วงที่ร้ำนอำหำรและ 
กำรท่องเที่ยวปิดกิจกำรในระหว่ำงเกิดโรคระบำด กำรน�ำเข้ำ 
เน้ือปลำทูน่ำสดของประเทศญ่ีปุ่นลดลงร้อยละ 40 ในช่วงคร่ึงปีแรก 
ของปี 2563 (เทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2562) และกำรน�ำเข้ำ 
ชิน้เนื้อปลำทนูำ่ตดัแตง่แชเ่ยอืกแขง็ลดลงรอ้ยละ 10 ในชว่งเวลำ 
เดียวกัน อย่ำงไรก็ตำม กำรน�ำเข้ำเนื้อปลำทูน่ำแช่เยือกแข็ง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในประเทศสหรัฐอเมริกำ ควำมต้องกำร 
ปลำทนูำ่จำกรำ้นอำหำรทีล่ดลงสง่ผลใหก้ำรน�ำเขำ้ปลำทนูำ่สด 
และปลำทูน่ำแช่เยือกแข็งในครึ่งปีแรกของปี 2563 ลดลง 
เกือบร้อยละ 20 อยำ่งไรก็ตำม กำรน�ำเข้ำเนื้อปลำทูน่ำตัดแต่ง 
แช่เยือกแข็งในยุโรปน�ำโดยประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตำลี  
และประเทศเยอรมนี อยู่ในระดับทรงตัวในปีนี้ 

การค้าผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าประเภทบรรจุกระป๋อง

อุปสงค์ผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำกระป๋องเพิ่มขึ้นตลอดปี 2563  
เนื่องจำกควำมวิตกในกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 ท�ำให้ 
เกดิกำรกกัตนุสนิคำ้ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ  
ในทำงตรงกนัขำ้ม ภำคบรกิำรอำหำรไดรั้บผลกระทบอยำ่งหนกั 

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 และคำดว่ำจะฟื้นตัวอย่ำงช้ำๆ  
ในปี 2564 ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2563 ประเทศไทย 
เพิม่กำรสง่ออกปลำทนูำ่กระปอ๋งอย่ำงมนัียส�ำคญัไปยงัประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 40) และประเทศญี่ปุ่น (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15) ยอดขำยส่งออกไปยังไปประเทศอื่นก็เพิ่มขึ้นด้วย
เชน่กนั โดยภมูภิำคตะวนัออกกลำงและแอฟรกิำเหนอืยงัคงเปน็
ตลำดส�ำคัญส�ำหรับผู้ส่งออกไทย 

กำรน�ำเข้ำปลำทูน่ำแปรรูปและปลำทูน่ำกระป๋องของประเทศ
สหรัฐอเมริกำเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก สืบเนื่องมำจำก 
ควำมตอ้งกำรบรโิภคทัง้ในรปูแบบปลำทนูำ่กระปอ๋งและรปูแบบ 
พรีเมียมอื่นๆ กำรส่งออกจำกประเทศไทยไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกำส�ำหรับสินค้ำประเภทนี้เติบโตขึ้นร้อยละ 30  
ในยุโรป กำรน�ำเข้ำเติบโตขึ้นร้อยละ 20 ในไตรมำสแรกของปี 
2563 เป็นผลมำจำกกำรบริโภคในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น อย่ำงไร
ก็ตำม ถูกหักลบด้วยกำรปิดธุรกิจบริกำรอำหำร ผู้ผลิตอำหำร
กระป๋องในประเทศสเปน ประเทศอิตำลี ประเทศฝร่ังเศส และ
ประเทศโปรตุเกส ได้ประโยชน์จำกอุปสงค์จำกภำคค้ำปลีก 
ที่เพิ่มสูงขึ้น อยำ่งไรก็ตำม ควำมทำ้ทำยในด้ำนกำรด�ำเนินงำน
อันเป็นผลมำจำกโรคระบำดยังคงอยู่ กำรน�ำเข้ำของยุโรปจำก
ประเทศอื่นๆ เติบโตขึ้นร้อยละ 10 น�ำโดยประเทศจีน ประเทศ
เอกวำดอร์ และประเทศอินโดนีเซีย ท้ังประเทศรัสเซียและ
ประเทศยูเครนมีกำรน�ำเข้ำเพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี 2563 

แนวโน้มราคาและมุมมองในอนาคต 

รำคำปลำทูนำ่พนัธุท้์องแถบแบบแชเ่ยือกแขง็เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 20 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี 2563 เทียบกับช่วงเวลำเดียวกัน 
ของปี 2562 อันเป็นผลมำจำกควำมต้องกำรปลำทูน่ำกระป๋องเพ่ิม
มำกข้ึน ประกอบกับมีกำรจับปลำได้น้อยลงในแหล่งประมงหลัก  
รำคำส่งปลำทูน่ำพันธุ์ท้องแถบ (กรุงเทพฯ) ขึ้นไปแตะที่ 1,650 
เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนกันยำยน 2563 ก่อนจะปรับตัวลง
มำที่ 1,350 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนตุลำคม เช่นเดียวกัน 
รำคำปลำทนูำ่พนัธุท์อ้งแถบทีป่ระเทศเอกวำดอรพ์ุง่ขึน้ไปแตะที ่ 
1,850 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนัในเดอืนกันยำยน กอ่นจะปรบัตัวลงมำ 
อยู่ที่ 1,650 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนตุลำคม ปัจจัยนี้ท�ำให้
สินค้ำจำกประเทศเอกวำดอร์มีรำคำแพงกว่ำสินค้ำในเอเชีย 
นอกจำกน้ี ยังมีองค์ประกอบเร่ืองภำษีต่อสินค้ำส�ำเร็จรูปท่ีส่งออก
ไปยังยุโรป รำคำปลำทูน่ำพันธุ์ท้องแถบแบบแช่เยือกแข็งอยู่ใน
ระดับทรงตัวในระหว่ำงเดือนกันยำยนถึงเดือนตุลำคม ปี 2563 
รำคำปลำทูน่ำพันธุ์ท้องแถบในช่วงเวลำที่เหลือของปี 2563 
ทรงตวัเนือ่งจำกแรงกดดนัทีม่ำจำกกำรสถำนกำรณก์ำรประมง
ที่ปรับตัวดีขึ้นในมหำสมุทรอินเดีย ในขณะที่มีอุปสงค์ปลำทูน่ำ
พันธุ์ท้องแถบลดลงจำกโรงงำนผลิตอำหำรกระป๋อง 

ก�รแข่งขันในตล�ดและแนวโน้ม
ร�ค�วัตถุดิบหลัก: ปล�ทูน่� กุ้ง 
และปล�แซลมอน

ปลาทูน่า 

ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2563 กำรจับปลำทูน่ำทั่วโลกยังคงอยู่ 
ในระดับต่�ำถงึกลำง ในขณะทีร่ำคำปลำทนูำ่พนัธุท์อ้งแถบเพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ 15 - 20 (เทยีบกบัป ี2562) แหลง่ประมงหลกัพบปลำทนูำ่ 
น้อยลงในช่วงไตรมำสที่ 3 ของปี 2563 อันเป็นผลมำจำก 
กำรปิดน่ำนน้�ำในมหำสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและแปซิฟิกกลำง 
และมหำสมุทรแปซิฟิกตะวันออกตำมข้อก�ำหนดห้ำมจับปลำ 

เช่นเดียวกับในมหำสมุทรอินเดียและมหำสมุทรแอตแลนติก  
ปริมำณกำรจับปลำลดลงในไตรมำสที่ 2 และ 3 ของปี 2563  
ในประเทศไทย สินค้ำคงคลังที่เพิ่มสูงขึ้นในโรงงำนผลิตอำหำร 
กระป๋องน�ำไปสู่กำรน�ำเข้ำปลำทูน่ำพันธ์ุท้องแถบแบบแช่เยือกแข็ง 
ที่ลดลงร้อยละ 13 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 (เทียบกับ 
ครึ่งปีแรกของปี 2562) อยำ่งไรก็ตำม กำรน�ำเข้ำปลำทูน่ำพันธุ ์
ครบีเหลอืง (yellowfin) พันธุค์รบียำว (albacore) และชิ้นเนือ้ปลำ
ตัดแต่งแล้ว (loin) มีปริมำณสูงขึ้น

อุปสงค์ของปลำทูน่ำกระป๋องภำคค้ำปลีกคำดว่ำจะอยู่ในระดับ
ทรงตัวในประเทศสหรัฐอเมริกำ อย่ำงไรก็ตำม ส�ำหรับภำค
บริกำรอำหำร รูปแบบควำมต้องกำรในอนำคตยังมีควำมไม่
แน่นอนจนกว่ำวิกฤตโควิด 19 จะคลี่คลำย 

ในภำคผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำไม่บรรจุกระป๋อง คำดว่ำกำรค้ำ 
ปลำทนูำ่สดจะอยูใ่นวงจ�ำกดั ในขณะทีก่ำรบรกิำรอำหำรฟืน้ตวั 
จำกผลกระทบของโควิด 19 ในอีก 2 - 3 เดือนข้ำงหนำ้ ท�ำให ้
ควำมต้องกำรปลำเพื่อใช้ท�ำซำชิมิและซูชิอยู่ในวงจ�ำกัดยิ่งขึ้น 
ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลำดอำหำรทะเลที่ใหญ่ที่สุด

กุ้ง

อุปสงค์ของกุ้งทั่วโลกลดลงในปี 2563 เป็นผลมำจำกกำรปิด 
กำรบรกิำรดำ้นอำหำรทัว่โลก กำรคำ้ปลกีและกำรบรโิภคภำยใน
ครวัเรอืนไม่สำมำรถชดเชยควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ในภำคบรกิำร
อำหำร ฤดูเลี้ยงกุ้งในเอเชียเลื่อนช้ำออกไป 3 - 4 เดือนในปี 
2563 เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 ส่งผลให้มีระยะ
เวลำกำรเลี้ยงและปริมำณผลผลิตลดลง ผลผลิตส่วนใหญ่ 
ในประเทศอินเดียเป็นกุ้งขำวซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของ
กำรผลติทัง้หมด ประเทศอนิเดยีประสบปญัหำวตัถดุบิขำดตลำด 
ในระหว่ำงปี ประกอบกับรำคำกุ้งลดลงตำมอุปสงค์ที่ลดลง 
ทั่วโลกจำกกำรหดตัวของภำค HORECA (โรงแรม รำ้นอำหำร 
และคำเฟ่) ผลที่ตำมมำคือกำรส่งออกกุ้งจำกประเทศอินเดีย
ลดลงร้อยละ 12 (เดือนมกรำคม - เดือนตุลำคม) เทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันในปี 2562 ผู้ส่งออกในประเทศเวียดนำมและ
ประเทศอนิโดนเีซยีเน้นไปทีผ่ลติภณัฑ์มลูคำ่เพิม่และบรรจภุณัฑ์
ส�ำหรับค้ำปลีกในกำรปรับตัวตำมอุปสงค์ของตลำดที่เปลี่ยนไป 
กำรผลิตในประเทศไทยมีปริมำณลดลงในปี 2563 (เทียบกับ 
ปี 2562) เนือ่งจำกคนเลีย้งกุ้งลดปรมิำณกำรเพำะตำมควำมไม่
แนน่อนของตลำด กำรผลติกุง้ภำยในประเทศจนีมปีรมิำณลดลง
เช่นกันเนื่องจำกปัญหำโรคกุ้งและสภำพอำกำศไม่เอื้ออ�ำนวย 

การค้าผลิตภัณฑ์กุ้ง 

ข้อมูลจำก FAO ระบุว่ำ กำรค้ำผลิตภัณฑ์กุ้งค่อนข้ำงทรงตัว
แม้ว่ำจะมีอุปทำนกุ้งลดลง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกภูมิภำค
เอเชียในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 และ 3 ของปี 2563 โดยประเทศ 
สหรัฐอเมริกำและประเทศจีน (ตลำดกุ้งท่ีใหญ่ท่ีสุด) เพ่ิมกำรน�ำเข้ำ 
อันเปน็ผลมำจำกยอดคำ้ปลกีทีเ่พิม่ขึน้ในระหวำ่งกำรลอ็กดำวน ์ 
ในขณะท่ีภำคค้ำปลีกมีอุปสงค์เพ่ิมข้ึน แต่อุปสงค์ในภำคกำรบริกำร 
อำหำร บริกำรจัดท�ำอำหำรลดลงอย่ำงมำกในปี 2563 ส่งผล 
ให้ภำพรวมทรงตัว 

ความต้องการ 
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุ
กระป๋องเพิ่มขึ้นตลอดปี 
2563 จากสถานการณ์ 
โควิด 19 ท�าให้เกิด 
การจับจ่าย โดยเฉพาะ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)74 75ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

กำรส่งออกของประเทศผู้ส่งออกกุ้งรำยใหญ่ที่สุดของโลก 
สองรำย (ประเทศเอกวำดอร์และประเทศอินโดนีเซีย) ในช่วง 
คร่ึงปีแรกของปี 2563 มีกำรเติบโตข้ึน โดยกำรเติบโตของประเทศ
เอกวำดอร์มำจำกรำคำส่งออกในระดับต่�ำผนวกกับอุปสงค์
ที่เพิ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกำ ส�ำหรับประเทศไทยและ
ประเทศจีน กำรส่งออกอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 กำรส่งออก 
กุ้งสุกแช่เยือกแข็งของประเทศอินเดียและประเทศอินโดนีเซีย
เติบโตขึ้นร้อยละ 35 ในปี 2563

ในกลุม่ประเทศผูน้�ำเข้ำกุง้มำกที่สดุ กำรน�ำเข้ำกุง้ของประเทศจนี
และประเทศสหรัฐอเมริกำเติบโตเล็กน้อย ในขณะที่กำรน�ำเข้ำ 
ในยุโรป ญี่ปุ่น แคนำดำ และตลำดเกิดใหม่อื่นๆ มีกำรน�ำเข้ำ
ลดลง กำรน�ำเขำ้กุ้งของประเทศจีนมำกกว่ำร้อยละ 50 มำจำก
ประเทศเอกวำดอร์ ซึ่งได้รับผลกระทบชั่วครำวเมื่อบริษัทกุ้ง  
3 แห่งของประเทศเอกวำดอร์ถูกระงับกำรส่งออก 

ข้อมูลจำก IRI ระบุว่ำ โดยท่ัวไปภำคค้ำปลีกครองสัดส่วนกำรบริโภค 
กุ้งในประเทศสหรัฐอเมริกำ (ร้อยละ 65) โดยอีกร้อยละ 35  
เป็นกำรบริโภคโดยภำคบริกำรอำหำร เน่ืองจำกภำคบริกำรอำหำร 
ได้รับผลกระทบจำกกำรล็อกดำวน์และปิดกิจกำรในปี 2563  
ยอดขำยกุ้งในส่วนของภำคค้ำปลีกในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
เติบโตข้ึนเป็นสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 75 ในระหว่ำงปี อย่ำงไรก็ตำม 
จ�ำนวนท่ีเพ่ิมมำน้ียังไม่เพียงพอท่ีจะหักล้ำงกับกำรลดลงในภำค 

กำรบริกำรอำหำร  กำรน�ำเข้ำของประเทศสหรัฐอเมริกำเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย  
อย่ำงไรก็ตำม ควำมต้องกำรกุ้งปอกเปลือก (ส่วนมำกใช้ในร้ำน 
อำหำร) มีปริมำณลดลง ประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก  
อำทิ ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  
ตำ่งประสบกบัอปุสงคกุ้์งทีล่ดลง กำรน�ำเขำ้กุง้ของประเทศญีปุ่น่
ลดลงร้อยละ 3 - 4 ในปี 2563 บำงประเทศในเอเชยี (อนิเดยี ไทย  
มำเลเซีย) ยอดค้ำปลีกออนไลน์ในส่วนของกุ้งสดและกุ้งแช่เยือกแข็ง 
เพ่ิมข้ึนอย่ำงมำกในเมืองหลักๆ ของประเทศ ในระหว่ำงล็อกดำวน์ 

แนวโน้มราคาและมุมมองในอนาคต 

คำดวำ่กำรผลติกุง้เพำะเลีย้งในเอเชยีจะลดลงรอ้ยละ 15 - 20 ในปี  
2563 (เทียบกับปี 2562) หลังจำกแตะระดับต่�ำสุดเป็นประวัติกำรณ์ 
ในช่วงต้นปี 2563 อย่ำงไรก็ตำม รำคำกุ้งมีสัญญำณฟื้นตัว 
ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 ประเทศเอกวำดอร์ได้รับผลกระทบ 
รุนแรง ท่ีสุดเ น่ืองจำกรำคำตกต่� ำ เ ป็นประวัติกำรณ์ใน 
เดือนกรกฎำคม (จำกกำรปิดกิจกำรบริกำรอำหำรท่ัวโลก กำรแบน 
กำรน�ำเขำ้ของจนี) ในตลำดกุง้ทีส่�ำคัญ (จนี สหรัฐอเมรกิำ ญีปุ่น่ 
ยุโรป) ภำคบริกำรอำหำรเริ่มมีกำรฟื้นตัวจำกกำรผ่อนปรน 
กำรล็อกดำวน์และกำรบริโภคในช่วงเทศกำลคริสต์มำส ปีใหม่  
ในด้ำนกำรบริโภคกุ้งภำคค้ำปลีก คำดว่ำกำรเพิ่มขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำและควำมเฟ่ืองฟูของตลำดอี-คอมเมิร์ซ
จะผลักดันให้มีกำรบริโภคกุ้งอยำ่งต่อเนื่อง 

แนวโน้มอุปสงค์

อุปสงค์ปลำแซลมอนท่ัวโลกได้รับผลกระทบอย่ำงมำกจำก 
กำรล็อกดำวน์อันเนื่องมำจำกโควิด 19 กำรปิดภำคบริกำร
อำหำรและมำตรกำรควบคุมอื่นๆ ในปี 2563 ปลำแซลมอน 
(หนึง่ในอำหำรทะเลอืน่ๆ) พึง่พำภำคบรกิำรอำหำรและชอ่งทำง 
HORECA เป็นอย่ำงมำก ขณะนี้ผู้ผลิตปลำแซลมอนมุ่งสร้ำง 
ช่องทำงคำ้ปลกีใหแ้ขง็แกรง่ เนน้ผลติภณัฑ์เตรยีมส�ำเรจ็ (แทนที่
ของสด) และเปิดตลำดกำรกระจำยสินค้ำที่ไม่ต้องมีกำรสัมผัส 
อำทิ ช่องทำงอี-คอมเมิร์ซ 

ในยโุรป รำ้นอำหำรในยโุรปตะวนัตก (ตลำดปลำแซลมอนหลกั)  
ยังคงปิดกิจกำรหรือปิดเป็นบำงส่วน แต่ในส่วนนี้ได้เปิดโอกำส
ใหผู้ป้ระกอบกำรสง่สนิคำ้ไปยงัผูบ้รโิภคในครวัเรอืนโดยไม่สรำ้ง
ควำมเสียหำยทำงกำรเงินนัก 

ประเทศสหรัฐอเมริกำยังคงใช้มำตรกำรล็อกดำวน์เนื่องจำก 
โควดิ 19 นอกจำกนี ้ยงัมปีจัจัยอืน่ๆ (ควำมไมม่ัน่คงทำงกำรเมอืง 
อัตรำกำรว่ำงงำนในระดับสูง ควำมตึงเครียดทำงกำรค้ำที่เพิ่ม 
สูงขึ้น และอื่นๆ) ซึ่งส่งผลให้เป็นประเทศที่มีสภำพแวดล้อม
ตลำดที่ท้ำทำย อุปสงค์ในภำคค้ำปลีกชะลอตัว โดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่ส�ำหรบัผลติภัณฑเ์นือ้ปลำสดแบบฟเิลและปลำสดทัง้ตวั  
อย่ำงไรก็ตำม ปลำแซลมอนจำกประเทศชิลียังคงเติมเต็ม 
ควำมต้องกำรในประเทศสหรัฐอเมริกำได้ตลอดปี 2563 

อุปสงค์ปลำแซลมอนในประเทศจีนได้รับผลกระทบเช่นกัน  
เนื่องจำกพึ่งพิงภำคบริกำรอำหำรซึ่งต้องปิดกิจกำรหลำยครั้ง  
(กำรบริ โภคภำยในครัว เรือนในประเทศจีนถูกจ�ำกัด)  
และควำมเชื่อม่ันผู้บริโภคอยู่ในระดับต่�ำหลังจำกกำรแพร่ 
ระบำดของโรคที่ตำมมำมีส่วนเชื่อมโยงกับปลำแซลมอนน�ำเข้ำ  

ปลาแซลมอน 

กำรเติบโตที่ต่อเนื่องในอุปทำนปลำแซลมอนพันธุ์แอตแลนติก 
แบบเพำะเล้ียงสร้ำงแรงกดดันด้ำนลบต่อรำคำ เน่ืองจำกยอดขำย 
คำ้ปลกีทีเ่พิม่ขึน้ไมส่ำมำรถชดเชยอปุสงค์ในภำคบรกิำรอำหำร
ทีล่ดลงไดท้ัง้หมด ในป ี2564 เปน็ทีค่ำดกนัวำ่ ปรมิำณปลำทีล่ดลง 
ประกอบกับกำรฟ้ืนตัวของภำคบริกำรอำหำรจะช่วยกระตุ้นอุปสงค์ 

กำรผลิตปลำแซลมอนของประเทศนอร์เวย์ในช่วงครึ่งปีแรก
ของปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จำกช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 
เนือ่งจำกกำรแพรร่ะบำดของโควดิ 19 ส่งผลกระทบตอ่กำรขนสง่ 
และก�ำหนดกำรผลติ ในครึง่หลงัของป ี2563 รำคำไมเ่คลือ่นไหว
เนื่องจำกอุปสงค์อ่อนก�ำลังและปริมำณที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น  
ในทำงตรงกันข้ำม ประเทศชิลีประสบกับควำมท้ำทำยหลำย
ด้ำนในปี 2563 ทั้งผลกระทบจำกโควิด 19 รำคำตกต่�ำ และ 
กำรประทว้งของพนกังำนขบัรถบรรทุกในครึ่งปีหลังของปี 2563 
แต่สถำนกำรณ์น่ำจะดีขึ้นในปี 2564 กำรผลิตปลำแซลมอน 
จำกประเทศชิลีเติบโตร้อยละ 8 ในครึ่งปีแรกของปี 2563  
(เทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2562) ซึ่งรำวร้อยละ 80 เป็น 
ปลำแซลมอนพันธุ์แอตแลนติก 

ส�ำหรับปลำแซลมอนพันธุ์อื่น ผู้เลี้ยงชำวชิลีเน้นไปที่กำรเลี้ยง 
ปลำแซลมอนพันธ์ุโคโฮ ซ่ึงส่งผลให้มีผลผลิตสูงมำกเป็นพิเศษในช่วง 
ครึ่งปแีรกของป ี2563 อยำ่งไรกต็ำม เมือ่โควดิ 19 สง่ผลกระทบ 
ต่อปลำเทรำท์ส่งออกในตลำดหลัก จึงน�ำไปสู่อุปทำนส่วนเกิน 
กำรผลิตปลำเทรำท์นอร์เวย์อยู่ในระดับทรงตัวเมื่อเทียบกับ 
ปก่ีอน กำรจบัปลำแซลมอนในป ี2563 ลดลงรอ้ยละ 40 (เทยีบกับ 
ปี 2562) ทั้งในรัฐอะแลสกำและในประเทศรัสเซีย อันเป็นผล 
มำจำกตลำดอ่อนก�ำลังและมำตรกำรป้องกันโควิด 19 ที่มี 
คำ่ใชจ่้ำยสูงส�ำหรบัแรงงำนในโรงงำนแปรรปูและบนเรือประมง

การบริโภคกุ้งเพิ่มขึ้น 
ต่อเนื่องจากธุรกิจค้าปลีก 
สินค้าในรูปแบบ 
ที่เพิ่มมูลค่าขึ้น 
และอี-คอมเมิร์ซ

ความต้องการบริโภค
ปลาแซลมอนทั่วโลกได้รับ 
ผลกระทบจากการล็อคดาวน์ 
ในช่วงการแพร่ระบาด 
ของโควิด 19 รวมถึง 
การที่ร้านอาหารและโรงแรม
ต้องปิดบริการ และมาตรการ
ควบคุมโรคในปี 2563 



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)76 77ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

นับจำกนั้นสมำคมผู้ค้ำชิลีได้เปิดแคมเปญขนำดใหญ่บน 
สือ่ดจิทิลัเพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคตอ่ปลำแซลมอนน�ำเขำ้ 
เพื่อเพิ่มกำรส่งออกจำกประเทศตน 

ผู้ส่งออกชิลีและเกำะแฟโรได้รับผลกระทบจำกอุปสงค์ที่ 
ออ่นก�ำลงัในประเทศรสัเซยี ประเทศสหรฐัอเมรกิำ และประเทศ
บรำซิล ซึ่งเป็นตลำดหลักของประเทศผู้ส่งออกเหล่ำนี้ กำรปิด
ภำคบริกำรอำหำรประกอบกับค่ำขนส่งที่สูงขึ้นได้สร้ำงภำวะ 
ที่ทำ้ทำยใหก้บัผลิตภณัฑ์เนือ้ปลำสดแบบฟิเลซึง่พึง่พำกำรขำย
ในรำ้นอำหำรเป็นอย่ำงมำก

การค้าปลาแซลมอน

ภำคเพำะเลี้ยงปลำแซลมอนและปลำเทรำทข์องประเทศนอรเ์วย์
มสัีดสว่นใหญท่ีส่ดุในโลก แม้จะมกีำรแพรร่ะบำด แตร่ำคำเฉลีย่
ของปลำแซลมอนสดทั้งตัวพันธุ์แอตแลนติกปรับตัวเพิ่มขึ้นใน
ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 อย่ำงไรก็ตำม ปริมำณผลิตในครึ่งปี
แรกของปี 2563 อยู่ในระดับเดียวกับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 
ตลำดส่งออกปลำแซลมอนที่ส�ำคัญของประเทศนอร์เวย์คือ
ยุโรป ซึ่งอุปสงค์ชะลอตัวลงในช่วงกำรแพร่ระบำดระลอกแรก
ในปี 2563 อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ปรับตัวดีขึ้นหลังจำกนั้น
กำรสง่ออกปลำแซลมอนนอรเ์วยไ์ปยงัประเทศจีนยงัคงผนัผวน
ในปี 2563 เนื่องมำจำกมำตรกำรล็อกดำวน์และควำมเสี่ยง 
ในกำรแพร่กระจำยของโรค ประเทศเกำหลีใต้ปรับตัวจำก 
ภำคบริกำรอำหำรมำสู่กำรค้ำปลีกได้อย่ำงรวดเร็ว (น�ำโดย 
ช่องทำงอ-ีคอมเมร์ิซ) ซึ่งชว่ยใหป้ระเทศนอรเ์วยร์กัษำกำรสง่ออก
ของตนได้ ส�ำหรับปลำเทรำท์ กำรส่งออกโดยรวมของประเทศ
นอรเ์วยป์รบัตวัเพิม่ขึ้น แตป่ระสบกบัควำมทำ้ทำยด้ำนกำรขนสง่ 
กำรส่งออกจำกประเทศผู้ผลิตในยุโรปหลำยประเทศปรับตัว 
ลดลงอยำ่งมำกตั้งแต่เดือนมีนำคมเป็นต้นมำ 

กำรส่งออกปลำแซลมอนพันธ์ุแอตแลนติกของประเทศชิลีเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 2 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 เทียบกับครึ่งปีแรกของปี 
2562 ผูส้ง่ออกประเทศชิลีพยำยำมชดเชยยอดขำยทีล่ดลงดว้ย
กำรมุง่ไปทีป่ระเทศจนี โดยตลำดสง่ออกหลกัปลำแซลมอนของ
ประเทศชีลีคือ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศรัสเซีย ประเทศ
บรำซลิ และประเทศจนี ในขณะที่ตลำดทัง้หมดนี้ได้รบัผลกระทบ
จำกโควดิ 19 แตป่รมิำณกำรสง่ออกไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิำ
เพิม่ขึน้ร้อยละ 10 เมือ่เทยีบกับป ี2562 ผูผ้ลติชลิตีำ่งประสบกบั
ปญัหำกำรขนสง่เนือ่งจำกขอ้จ�ำกดักำรเดนิทำงที่เข้มงวดด�ำเนนิ
ต่อเนื่องมำยังปี 2564 ก่อนหน้ำนี้เกือบร้อยละ 50 ของปลำ
แซลมอนสดจำกประเทศชิลีขนส่งมำยังประเทศสหรัฐอเมริกำ
ผ่ำนเครื่องบินโดยสำรเชิงพำณิชย์ กำรส่งออกปลำแซลมอน
พนัธุโ์คโฮลดลงรอ้ยละ 20 ในไตรมำสที ่1 ของป ี2563 (เทยีบกบั 
ไตรมำสที ่1 ของป ี2562) นอกจำกนี้ ยังประสบกบัควำมท้ำทำย

ด้ำนกำรท�ำก�ำไรในตลำดประเทศญี่ปุ่น (ผูซ้ื้อหลักปลำแซลมอน
พันธุ์โคโฮ)

โดยรวม กำรน�ำเข้ำปลำแซลมอนของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 ในครึง่แรกของป ี2563 เทยีบกบัชว่งเวลำเดยีวกนั
ของปีก่อน ในขณะที่กำรน�ำเข้ำปลำแซลมอนของประเทศ 
ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในครึ่งปีแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเวลำเดียวกันในปี 2562 อันเป็นผลมำจำกกำรน�ำเข้ำ 
ปลำแซลมอนพันธุ์โคโฮจำกประเทศชิลี (ซึ่งมีอุปทำนส่วนเกิน)

แนวโน้มราคาและมุมมองตลาด

กำรควบคุมด้ำนก�ำลังคนและกฎระเบียบที่มีต่อกำรเติบโตของ
กำรผลิตส่งผลให้รำคำปลำแซลมอนเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 2 - 3 ปี 
ที่ผำ่นมำ โดยท�ำสถิติใหม่ในปี 2561 โดยรำคำกลับสู่ระดับนั้น 
ในปลำยป ี2562 และตน้ป ี2563 อยำ่งไรกต็ำม รำคำถกูกดต่�ำลง
ในครึง่ปหีลงัของป ี2563 เนือ่งจำกปริมำณปลำเพิม่ขึน้ประกอบ
กับควำมไม่แน่นอนของตลำด ณ เดือนธันวำคม 2563 ดัชนี 
NASDAQ ปลำแซลมอน ซึ่งวัดรำคำส่งออกเฉลี่ยปลำแซลมอน
เพำะเลี้ยงท้ังตัวพันธุ์แอตแลนติกที่ส่งออกจำกประเทศนอร์เวย์ 
อยู่ที่ 59 โครนนอร์เวย์ต่อกิโลกรัม เทียบกับ 66 โครนนอร์เวย์ 
ต่อกิโลกรัมในช่วงสัปดำห์เดียวกันของปีก่อน รำคำเนื้อปลำสด
แบบฟิเลจำกชิลีลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 20 จำกปี 2562

ในปี 2564 FAO คำดว่ำรำคำปลำแซลมอนสดท้ังตัวพันธ์ุแอตแลนติก 
จำกประเทศนอร์เวย์จะทรงตัวอยู่ที่ประมำณ 60 โครนนอร์เวย์ 
(6.49 เหรยีญสหรฐั) ตอ่กโิลกรมั โดยมแีรงสง่จำกภำพรวมตลำด
ที่ดีขึ้น กลุ่มผู้บริโภคใหม่ที่เกิดขึ้นจำกกำรย้ำยกำรบริโภคจำก
ภำคบริกำรอำหำรมำยังภำคค้ำปลีกจะยังคงขับเคลื่อนปริมำณ
กำรบริโภคแม้วำ่รำ้นอำหำรจะกลับมำเปิดเต็มที่แล้วก็ตำม 

ประมำณกำรกำรเติบโตในกำรผลิตปลำแซลมอนเล้ียงพันธ์ุ 
แอตแลนติกท่ัวโลกในปี 2564 คำดว่ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3  
ประเทศหลักในกำรผลิตคือนอร์เวย์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2) และชิลี  
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 6) กำรผลติจำกประเทศสกอตแลนด์น่ำจะทรงตวั 
เมื่อเทียบปีต่อปีหลังจำกฟ้ืนตัวอย่ำงแข็งแกร่งในปี 2562  
ประเทศผู้ผลิตใหม่ เช่น ออสเตรเลีย ไอซ์แลนด์ จีน และรัสเซีย  
จะช่วยผลักดันกำรเติบโตของกำรผลิตเช่นกัน โดยคำดว่ำ 
กำรผลิตจำกประเทศเหล่ำนี้จะมีสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 15  
ต่ออุปทำนปลำแซลมอนที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2564 เนื่องจำก 
ประเทศผู้ผลติหลักมศีกัยภำพในกำรเตบิโตทีจ่�ำกดัอนัเนือ่งจำก
ข้อจ�ำกัดดำ้นก�ำลังและกฎระเบียบ 

ทีม่ำ: FAO, GlobeFish, IRI, US National Fisheries Institute, Canadian 

agriculture department, Aquaculture export reports

การแข่งขันและแนวโน้มของอุตสาหกรรม 

FAO ประเมนิว่ำร้อยละ 10 ของประชำกรโลกจะพึ่งพำกำรประมง 
ในกำรด�ำรงชีพ ซึ่งท�ำให้กำรเพำะเลี้ยงเป็นอุตสำหกรรม 
ที่ส�ำคัญ อุตสำหกรรมปลำและอำหำรทะเลเป็นอุตสำหกรรม 
ที่มีกำรแข่งขันสูงและมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ  
บรษิทัไทยยูเนี่ยน ในฐำนะที่เป็นหนึ่งในผูผ้ลติอำหำรทะเลที่ใหญ่
ที่สุดในโลก มีควำมช�ำนำญในกำรก้ำวผ่ำนควำมท้ำทำยต่ำงๆ  
และสำมำรถปรับตัวต่อสภำพตลำดที่เปลี่ยนแปลงไป เรำยังคง 
ประสบกับกำรแขง่ขนัสูงในประเภทผลติภัณฑห์ลักของเรำ ไดแ้ก่  
ปลำทูน่ำ กุ้ง และปลำแซลมอน รวมทั้งผลกระทบจำกอัตรำ 
แลกเปลี่ยน (จำกกำรที่ค่ำเงินบำทยังคงแข็งค่ำขึ้นต่อเนื่อง)  
อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรทะเลในตลำดหลักของเรำ  
(สหรัฐอเมริกำ ยุโรป ไทย ญี่ปุ่น และประเทศเกิดใหม่) ยังคง
กระจดักระจำย (ดบูทสัดส่วนแบรนดใ์นรำยงำนประจ�ำปฉีบบันี)้ 

ในชว่ง 2 - 3 ปีทีผ่ำ่นมำ กำรเตบิโตของอตุสำหกรรมอำหำรทะเล 
ได้แรงสนับสนุนจำกรำยได้ครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงน�ำไปสู่กำรเลือก 
ซื้อแหล่งโปรตนีที่มปีระโยชนต่์อสุขภำพมำกขึน้ อปุสงคท์ีเ่พิม่ขึน้ 
จำกประเทศเกิดใหม่ (เช่น ตะวันออกกลำงและแอฟริกำเหนือ)  
และกำรเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์รูปแบบ 
ตำ่งๆ (เช่น อำหำรพร้อมทำน อำหำรบรรจุในถุงเพำซ์) ผู้บริโภค 
ในประเทศพัฒนำแล้วมีแนวโน้มต้องกำรขนมทำนเล่นและอำหำร 
ชุดประเภท grab-and-go ที่พร้อมด้วยประโยชน์ทำงโภชนำกำร 

ควำมท้ำทำยส�ำคัญที่ผู้ประกอบกำรอำหำรทะเลต่ำงประสบ
ประกอบไปดว้ยควำมผนัผวนของรำคำวตัถดุบิ อตัรำแลกเปลีย่น  
และอุปสงค์ ผนวกกับควำมตึงเครียดด้ำนภูมิศำสตร์รัฐศำสตร์ 
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป (เช่น ต้องกำรอำหำร 
ทีผ่ลติจำกพชื) กำรประมงทีม่ำกเกนิไป และเรือ่งอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้ง
กับควำมย่ังยืน ในอนำคตคำดว่ำโปรตีนทำงเลือกจะยิ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งในเมนูที่ผู้บริโภคเลือกมำกยิ่งขึ้น 

ที่มำ: FAO, GlobeFish



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)78 79ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

จ�านวนโรงงาน
และก�าลังการผลิต 

ไทยยูเนี่ยน และบริษัทในเครือหลักทั่วโลก เป็นผู้ผลิตอำหำร
ทะเล โดยมีก�ำลังกำรผลิตรวม (เมตริกตันของวัตถุดิบ)  
ที่ 820,000 ตนัตอ่ปี โดยมกี�ำลงักำรผลติจ�ำแนกตำมผลติภณัฑ ์
หลักคือ ปลำทูน่ำ กุ้งแช่แข็ง ปลำซำร์ดีน ปลำแซลมอน  
และอำหำรสัตว์เลี้ยง โดยประมำณคือ 570,000, 60,000,  
120,000, 20,000 และ 50,000 ตัน ตำมล�ำดับ

ท้ังนี ้กลุม่ไทยยูเนีย่น มบีรษัิทในเครอืทัง้สิ้น 25 บรษิทั ที่ประกอบ
กิจกำรโรงงำนผลิตสินค้ำ ซึ่งสำมำรถจ�ำแนกตำมภูมิภำคที่เป็น
ที่ตั้งได้ดังต่อไปนี้

ทรัพย์สินที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อย มีทรัพย์สินถำวรหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจรวมกันทุกบริษัท ดังนี้

ก) ทรพัย์สนิถำวร ไดแ้ก ่ทีด่นิ เครือ่งจกัร อำคำรโรงงำน มมีลูค่ำ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 รวมมูลคำ่สทุธทิัง้กลุม่เทำ่กบั 26,690.93 
ล้ำนบำท
• ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในตำ่งประเทศ จ�ำนวนรวม 170.31 ลำ้นบำท (ปี 2562 จ�ำนวน 366.64 ล้ำนบำท) 

ได้น�ำไปจดจ�ำนองไว้กับสถำบันกำรเงินเพื่อค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
• บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในกำรด�ำเนินงำน 2 แห่ง ได้แก่ ที่ดินที่จังหวัดเพชรบุรี และที่จังหวัดปรำจีนบุรี

ข) บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 1,339.02 ล้ำนบำท  
(ปี 2562 จ�ำนวน 1,526.48 ลำ้นบำท)

ค) ทรพัยส์นิทีไ่มม่ตีวัตน ไดแ้ก ่กำรวจิยัและพฒันำ เครือ่งหมำยกำรคำ้และสทิธกิำรใช ้สญัญำทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมสมัพันธก์บัลกูคำ้/
ผู้จัดจ�ำหน่ำย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรตำ่งๆ 

งานที่ยัง
ไม่ได้ส่งมอบ

กลุ่มบริษัทไม่ได้ด�ำเนินกำรกิจกำรในลักษณะเป็นโครงกำรหรือชิ้นงำนที่มีมูลค่ำสูง เป็นกำรผลิตสินค้ำตำมค�ำสั่งซื้อล่วงหนำ้ ดังนั้น  
งำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบจะเป็นในลักษณะตำมก�ำหนดเวลำส่งมอบที่ลูกคำ้ต้องกำร 

รายชื่อโรงงานผลิตในไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป 

เอเชีย (11 บริษัท)

• บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด

• บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ากัด

• บริษัท แพ็คฟู้ด จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท โอคินอสฟู้ด จ�ากัด

• บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ�ากัด

• บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จ�ากัด

• บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จ�ากัด

• บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จ�ากัด

ยุโรปและแอฟริก� (13 บริษัท)

• Etablissements Paul Paulet SAS

• European Seafood Investment Portugal S.A.

• Pioneer Food Cannery Limited

• Indian Ocean Tuna Limited

• Meralliance Armoric SAS

• Meralliance Poland Sp. z.o.o

• Rugen Fisch AG

• Ostsee Fisch GmbH & Co. Produktions-und Vertriebs KG

• Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co. KG

• Ostsee Fisch Kretinga UAB

• Thai Union Marine Nutrients GmbH

• King Oscar AS

• Thai Union Poland Sp. Z.o.o. 

อเมริก�เหนือ (1 บริษัท)

• Tri-Union Seafoods, LLC



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)80 81

โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

เบลเยี่ยม

หมู่เกาะ
บริติชเวอร์จิน

แคนาดา

หมู่เกาะเคย์แมน

จีน

ฝรั่งเศส

เยอรมนี

กานา

เนเธอร์แลนด์

ฮ่องกง

อินเดีย

อินโดนีเซีย

ไอร์แลนด์

อิตาลี

ลิทัวเนีย

ลักเซมเบิร์ก

มอริเซียส

นอร์เวย์

โปแลนด์

โปรตุเกส

 บริษัทย่อย
 บริษัทร่วม
 บริษัทร่วมค้า

รัสเซีย

สกอตแลนด์

เซเชลส์

สิงคโปร์

ไทย

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

สหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา

เวียดนาม

นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

กลุ่มไทยยเูน่ียนมีนโยบายการแบ่งการด�าเนนิงานของบริษัทในกลุ่ม โดยแบ่งการด�าเนนิงานและการบริหารจัดการตามภูมิภาค คือ เอเชีย 
ยุโรปและแอฟริกา และอเมริกาเหนือ โดยโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

8.78%
Avanti Feeds
ผู้ผลิตและส่งออกอาหารสัตว์
และผลิตภัณฑ์จากกุ้ง

49%
Food and Beverage  
United Co., Ltd.
ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารโภชนาการ 
และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

โครงสร้างกลุ่มบริษัทในทวีปยุโรป

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
ในทวีปอเมริกาเหนือ 

65%
PT Thai Union Kharisma Lestari
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

49%
ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลล์
ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้
จากอาหารทะเล

33.22%
Moresby International Holdings 
ผู้ลงทุนในธุรกิจการจับปลา

75%
ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่
ประกอบกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์และเลี้ยงกุ้ง

94.44%
ทีเอ็มเค ฟาร์ม
ฟาร์มเพาะพันธุ์และเลี้ยงกุ้ง

100%
ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่
ผู้เพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้งเพื่อจ�าหน่าย
และพัฒนาสายพันธุ์

99.55%
สงขลาแคนนิ่ง
ผู้ผลิตและส่งออก
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

51%
ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด
ผู้ผลิตและส่งออกกุ้งแช่แข็ง

98%
ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ 
ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป

99.74%
แพ็คฟู้ด
ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหาร 
และสัตว์น�า้แช่แช็ง

100%
อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง  
แอนด์ เซอร์วิสเซส 
ผู้ให้บริการฝึกอบรมและการจัดการ

66.90%
ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์
ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารสัตว์

99.66%
ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง 
และอาหารสัตว์

100%
ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช๊อป
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

100%
Thai Union South East Asia 
Pte., Ltd.
ผู้ให้บริการค�าปรึกษา

100%
ทีเอ็มเอซ
ผู้จัดจ�าหน่ายอาหารกุ้งและลงทุน 
ในกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งและเลี้ยงกุ้ง

100%
Thai Union China
ผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

100%
Thai Union Asia Investment 
Holding Limited
ผู้ลงทุน

65%
ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล
ผู้น�าเข้าอาหารทะลและร้านอาหารทะเล

100%
ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ 
ผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอาหาร

100%
Thai Union Investment Holding 
ผู้ลงทุน

100%
Thai Union EU Seafood 1 S.A. 
ผู้ลงทุน

99%
เอเชียนแปซิฟิคแคน
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ส�าหรับบรรจุอาหาร

100%
Yueh Chyang Canned Food  
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายปลาทูน่าและอาหารทะเล
บรรจุกระป๋อง

100%
โอคินอสฟู้ด
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารและสัตว์น�า้แช่แข็ง

50%
Seafood International  
Two FZCO 
ผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

15.43%
Avanti Feeds
ผู้ผลิตและส่งออกอาหารสัตว์ 
และผลิตภัณฑ์จากกุ้ง

25%
ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์
ผู้ผลิตและส่งออกปูอัด

Avanti Frozen Foods  
Private Limited
ผู้ผลิตและส่งออกอาหารสัตว์
และผลิตภัณฑ์กุ้ง

40%

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และบรรจุกระป๋อง

100%
Thai Union North America 
ผู้ลงทุน

60%
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20%
LDH (La Doria) Limited
ผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

100%
Dalpromryba LLC 
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
และแช่เข็ง

100%
Maguro LLC 
ค้าขายปลาแช่แข็ง

100%
Torgovo - Promyshlenny  
Kompleks “Dalpromryba” LLC 
 ค้าขาย

100%
Mareblu SRL 
ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายอาหารทะเล 
กระป๋อง

100%
Européenne d la Mer SAS 
ผู้ลงทุนและผู้จัดจ�าหน่าย

100%
MW Brands Seychelles Limited 
ผู้ส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง

60%
Indian Ocean Tuna Limited 
ผู้ผลิตและส่งออกทูน่ากระป๋อง

100%
Etablissements Paul Paulet 
SAS
ผู้ผลิต น�าเข้า จัดจ�าหน่ายและส่งออกอาหาร
ทะเลกระป๋อง

100%
UK Seafood Investments  
Limited
ผู้ลงทุน

100%
Irish Seafood Investments 
Limited
ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายอาหารทะเลกระป๋อง

100%
John West Foods Limited 
ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายอาหารทะเล 
กระป๋อง

100%
John West Holland BV
ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายอาหารทะเลกระป๋อง

100%
Imsaum SCI
ให้เช่าทรัพย์สิน

100%
Naco Trading
ผู้จัดจ�าหน่ายปลาแซลมอน

100%
Edinburgh Salmon Company 
หยุดด�าเนินกิจการ

100%
Meralliance SAS
ผู้จัดจ�าหน่ายปลาแซลมอนรมควัน

100%
Meralliance Armoric SAS 
ผู้ผลิตปลาแซลมอนรมควัน

100%
Meralliance Poland
ผู้ผลิตปลาแซลมอนแช่เย็น

70%
TTV Limited
หยุดด�าเนินกิจการ

100%
Pioneer Food Cannery Limited 
ผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋อง

100%
Norway Foods Europe NV
ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายอาหารทะเลกระป๋อง

โครงสร้างกลุ่มบริษัทในทวีปยุโรป

100%
Thai Union Trading Europe B.V. 
ผู้จัดจ�าหน่ายอาหารทะเล

100%
Thai Union Poland  Sp. Z.o.o. 
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารทะเลกระป๋อง

90%
TUMD Luxembourg S.a.r.l
ผู้ลงทุน

100%
Thai Union Europe 
ส�านักงานใหญ่

100%
European Seafood 
Investment Portugal
ผู้ผลิตและส่งออกปลาซาร์ดีน 
และปลาแมคเคอเรลกระป๋อง

Thai Union EU Seafood 1 S.A. 
ผู้ลงทุน

41%
Seafood International Holdco 
กิจการลงทุน

100%
Thai Union Marine Nutrients 
GmbH
ผู้ผลิตสารสกัดจากน�า้มันปลาทูน่า

51%
Rugen Fisch AG
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารทะเล

100%
Ostsee Fisch Verwaltungs 
GmbH
หยุดด�าเนินกิจการ

100%
Meekrone 
Fisch-Feinkost GmbH
ให้บริการเช่าสินทรัพย์

100%
Ostsee Fisch GmbH & Co. 
Produktions-und Vertriebs KG 
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารทะเล

100%
Arthur Heymann GmbH  
& Co.KG
ผู้จ�าหน่ายอาหารทะเล

100%
Seafood Beteiligungs--und 
Verwaltungs GmbH
หยุดด�าเนินกิจการ

100%
Ostsee Fisch Kretinga UAB 
(gAG) 
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารทะเล

100%
Hawesta-Feinkost Hans 
Westphal GmbH & Co. KG 
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารทะเล

C.H. Rich, Inc.
ตัวแทนจ�าหน่ายอาหารทะเล

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
ในทวีปอเมริกาเหนือ

100%
Thai Union Germany GmbH
ผู้ลงทุน

 100%
Thai Union Canada
ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารทะเล
100%

100%
King Oscar AS
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารทะเลกระป๋อง

100%
King Oscar Inc
ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายอาหารทะเล
กระป๋อง

Thai Union North  
America
ผู้ลงทุน

100%
Tri-Union Frozen Products 
Canada, ULC 
ผู้ให้บริการด้านเทคนิค

100%
Tri-Union Seafoods, LLC
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายปลาทูน่า 
และอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

99%
US Pet Nutrition, LLC
จัดจ�าหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียม

100%
Tri-Union Frozen Products
ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง

100%
Thai Union Investments North 
America LLC
ผู้ลงทุน

25%
Reb Lobster Group
ร้านอาหาร

1%
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รายละเอียดบริษัท บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า

 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำ�ระแล้ว จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รลงทุน

1.  บริษัท ไทยยูเนี่ยน   
กรุ๊ป จำ�กัด 
(มห�ชน)

ผู้ผลิต ผู้จำ�หน่�ย
อ�ห�รทะเลแช่แข็ง 
แช่เย็น และบรรจุ
กระป๋อง

1,492,953,874   
บ�ท

1,192,953,874 
บ�ท 

4,771,815,496 -

บริษัทย่อย 

ประเทศไทย

2. บริษัท ไทยรวมสิน
   พัฒน�

อุตส�หกรรม  
    จำ�กัด

ผู้ผลิตและส่งออก
ปล�ทูน่�กระป๋อง
และอ�ห�รสัตว์

300,000,000 
บ�ท

300,000,000 
บ�ท

30,000,000 99.66%
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

3.  บริษัท สงขล� 
    แคนนิ่ง จำ�กัด 

(มห�ชน)

ผู้ผลิตและส่งออก
อ�ห�รทะเล 
กระป๋อง

 360,000,000
บ�ท 

 360,000,000
บ�ท

36,000,000 99.55% 
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

4.  บริษัท ไทยยูเนี่ยน  
     กร�ฟฟิกส์ จำ�กัด

ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป  40,000,000 
บ�ท

40,000,000 
บ�ท 

4,000,000 98%  
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

5.  บริษัท อีเอชเอส 
 เทรนด์นิ่ง แอนด์    
   เซอร์วิส จำ�กัด

ให้บริก�รฝึกอบรม
และก�รจัดก�ร

 70,000,000
บ�ท 

 70,000,000
บ�ท 

 7,000,000
 

100% 
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

6.  บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
 ฟีดมิลล์ จำ�กัด    
     (มห�ชน)

ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย
อ�ห�รสัตว์

820,000,000
บ�ท 

 820,000,000
บ�ท 

82,000,000 66.90%
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

7.  บริษัท แพ็คฟู้ด 
 จำ�กัด (มห�ชน)

ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย
อ�ห�รและสัตว์น้ำ�
แช่แข็ง

 329,999,790
บ�ท 

329,999,790
บ�ท 

32,999,979 99.74% 
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำ�ระแล้ว จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รลงทุน

8.  บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
    ซีฟู้ด จำ�กัด

ผู้ผลิต 
และส่งออก 
กุ้งแช่แข็ง

300,000,000
บ�ท 

300,000,000
 บ�ท 

30,000,000 51%  
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

9.  บริษัท ไทยยูเนี่ยน
    ออนไลน์ช็อป 

จำ�กัด

ธุรกิจพ�ณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

1,000,000
บ�ท 

1,000,000
บ�ท 

100,000 100% 
ถือหุ้นโดย บริษัท
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

10. บริษัท เอเซียน
      แปซิฟิคแคน 

จำ�กัด

ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย
ผลิตภัณฑ์สำ�หรับ
บรรจุอ�ห�ร

80,000,000
บ�ท

80,000,000
บ�ท

200 99% 
ถือหุ้นโดย บริษัท 
สงขล� แคนนิ่ง 
จำ�กัด (มห�ชน)

11. บริษัท โอคินอส
ฟู้ด จำ�กัด

ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย
อ�ห�รและสัตว์น้ำ�
แช่แข็ง

380,000,000
บ�ท  

380,000,000
บ�ท 

3,800,000 100%  
ถือหุ้นโดย บริษัท 
แพ็คฟู้ด จำ�กัด 
(มห�ชน)

12. บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
      อินกรีเดียนท์ 

จำ�กัด

ผู้จัดจำ�หน่�ย
ผลิตภัณฑ์ 
ส่วนประกอบอ�ห�ร

 300,000,000 
บ�ท

 300,000,000 
บ�ท 

30,000,000 100%  
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

13. บริษัท ธรรมช�ติ 
      ซีฟู้ด รีเทล จำ�กัด

ผู้นำ�เข้�อ�ห�รทะล
และร�้นอ�ห�รทะเล

 6,000,000 
บ�ท 

 

6,000,000 
บ�ท 

 60,000
 

65% 
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

14. บริษัท ทีเอ็มเอซี 
     จำ�กัด 

ผู้จัดจำ�หน่�ย 
อ�ห�รกุ้งและลงทุน 
ในกิจก�รฟ�ร์ม
เพ�ะพันธุ์กุ้ง 
และเลี้ยงกุ้ง

1,130,000,000 
บ�ท 

1,130,000,000 
บ�ท 

 113,000,000 100% 
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

15. บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
     แฮชเชอรี่ จำ�กัด 

ผู้เพ�ะพันธุ์ 
และอนุบ�ลลูกกุ้ง
เพื่อจำ�หน่�ย 
และพัฒน�ส�ยพันธุ์

 510,000,000 
บ�ท

 

 510,000,000 
บ�ท 

 51,000,000 100% 
ถือหุ้นโดย บริษัท
ทีเอ็มเอซี จำ�กัด

16. บริษัท ทีซีเอ็ม 
      ฟิชเชอรี่ จำ�กัด

ฟ�ร์มเพ�ะพันธุ์
และเลี้ยงกุ้ง

 70,000,000 
บ�ท  

70,000,000 
บ�ท 

 7,000,000 75% 
ถือหุ้นโดย บริษัท
ทีเอ็มเอซี จำ�กัด

17. บริษัท ทีเอ็มเค
     ฟ�ร์ม จำ�กัด 

ฟ�ร์มเพ�ะพันธุ์
และเลี้ยงกุ้ง

 270,000,000 
บ�ท 

270,000,000 
บ�ท 

 27,000,000 94.44% 
ถือหุ้นโดย บริษัท
ทีเอ็มเอซี จำ�กัด
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำ�ระแล้ว จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รลงทุน

ทวีปเอเชีย 

18. Thai Union  
China Co., Ltd. 

ผู้จัดจำ�หน่�ย
ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

 109,737,881 
หยวน 

 109,737,881  
หยวน

- 100% 
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

19. Thai Union 
     Asia Investment 
      Holding Limited

ผู้ลงทุน  20,000
เหรียญสหรัฐ

 

20,000
เหรียญสหรัฐ 

 20,000
 

100% 
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

20. Yueh Chyang 
Canned Food  
Co., Ltd.

ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย
ปล�ทูน่�และอ�ห�ร
ทะเลบรรจุกระป๋อง

27,233,525,395 
เวียดน�มดอง 

27,233,525,395 
เวียดน�มดอง 

- 100% 
ถือหุ้นโดย  
บริษัท สงขล�
แคนนิ่ง จำ�กัด 
(มห�ชน)

21. PT Thai Union 
Kharisma Lestari

ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย
อ�ห�รสัตว์

199,920,000
 รูเปีย 

199,920,000 
รูเปีย 

1,999,200 65%  
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน 
ฟีดมิลล์ จำ�กัด 
(มห�ชน)

22. Thai Union  
South East Asia 
Pte. Ltd.

ผู้ให้บริก�ร 
คำ�ปรึกษ�

100 
ดอลล�ร์สิงคโปร์

100 
ดอลล�ร์สิงคโปร์

100 100%  
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

ทวีปยุโรป

23. Thai Union EU 
Seafood 1 S.A.

ผู้ลงทุน 212,250,690 
ยูโร 

212,250,690 
ยูโร 

212,250,690 100% 
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

24. Thai Union  
Europe

สำ�นักง�นใหญ่ 153,468,098
ยูโร

153,468,098
ยูโร

153,468,098 100%  
ถือหุ้นโดย 
Thai Union EU 
Seafood 1 S.A.

25. Thai Union  
Trading Europe 
B.V. SAS

ผู้จัดจำ�หน่�ย 
อ�ห�รทะเล 

10
ยูโร

10
ยูโร

10 100% 
ถือหุ้นโดย 
Thai Union EU 
Seafood 
1 S.A.

26. Mareblu SRL ผู้นำ�เข้� 
และจัดจำ�หน่�ย
อ�ห�รทะเลกระป๋อง

 10,100,000 
ยูโร 

 10,100,000 
ยูโร 

 200,000 100% 
ถือหุ้นโดย 
Thai Union  
Europe

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำ�ระแล้ว จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รลงทุน

27. European  
Seafood  
Investment 

 Portugal S.A.

ผู้ผลิตและส่งออก
ปล�ซ�ร์ดีนและ 
ปล�แมคเคอเรล
กระป๋อง

50,000
ยูโร

 

50,000
ยูโร

 

 10,000 
 

100%
ถือหุ้นโดย 
Thai Union  
Europe

28. Etablissements 
Paul Paulet SAS

ผู้ผลิต นำ�เข้� 
จัดจำ�หน่�ย
และส่งออกอ�ห�ร
ทะเลกระป๋อง

 12,736,220
ยูโร 

 12,736,220
ยูโร 

636,811 100% 
ถือหุ้นโดย  
Thai Union  
Europe

29. UK Seafood 
Investments 
Limited

ผู้ลงทุน  100 
ปอนด์

 100 
ปอนด์

100 100% 
ถือหุ้นโดย 
Thai Union  
Europe

30. Irish Seafood 
Investments 
Limited

ผู้นำ�เข้� 
และจัดจำ�หน่�ย
อ�ห�รทะเลกระป๋อง

 1,000 
ยูโร 

 1,000 
ยูโร 

1,000 100% 
ถือหุ้นโดย 
Thai Union  
Europe

31. John West
  Foods Limited

ผู้นำ�เข้� 
และจัดจำ�หน่�ย
อ�ห�รทะเลกระป๋อง

250,000 
ปอนด์

250,000 
ปอนด์

 250,000 100%  
ถือหุ้นโดย 
UK Seafood  
Investments  
Limited

32. John West  
Holland BV

ผู้นำ�เข้�และจัด
จำ�หน่�ยอ�ห�ร
ทะเลกระป๋อง

 90,000 
ยูโร 

 18,000 
ยูโร 

 18,000 100%  
ถือหุ้นโดย 
Irish Seafood 
Investments
Limited

33. Européenne  
de la Mer SAS

ผู้ลงทุน
และผู้จัดจำ�หน่�ย
ปล�แซลมอน

31,782,446
ยูโร 

31,782,446
ยูโร 

 31,782,446 100% 
ถือหุ้นโดย 
Thai Union  
Europe

34. Meralliance 
Armoric SAS

ผู้ผลิตปล�แซลมอน
รมควัน

 3,434,697
ยูโร

 

 3,434,697
ยูโร

 

 225,226 100% 
ถือหุ้นโดย 
Européenne 
de la Mer 
SAS

35. Meralliance SAS ผู้จัดจำ�หน่�ย 
ปล�แซลมอน 
รมควัน

 500,000 
ยูโร 

 500,000 
ยูโร 

 50,000 100% 
ถือหุ้นโดย 
Européenne 
de la Mer 
SAS



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)88 89ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำ�ระแล้ว จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รลงทุน

36. Imsaum SCI ให้เช่�ทรัพย์สิน 1,524
ยูโร 

1,524
ยูโร 

 100 100% 
ถือหุ้นโดย 
Européenne 
de la Mer 
SAS

37. Meralliance 
Poland Sp Z.o.o.

ผู้ผลิตปล�แซลมอน
แช่เย็น

4,500,000
สล็อตติโปแลนด์

4,500,000
สล็อตติโปแลนด์

 45,000 100% 
ถือหุ้นโดย 
Européenne 
de la Mer 
SAS

38. The Edinburgh 
Salmon Co., Ltd.

หยุดดำ�เนินกิจก�ร 200,000
ปอนด์

200,000
ปอนด์

 200,000 100% 
ถือหุ้นโดย 
Européenne 
de la Mer 
SAS

39. Naco Trading AS ผู้จัดจำ�หน่�ย
ปล�แซลมอน

110,000
โครนนอร์เวย์

110,000
โครนนอร์เวย์

 220
 

100% 
ถือหุ้นโดย 
Européenne 
de la Mer 
SAS

40. Thai Union 
  Poland Sp Z.o.o.

ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย
อ�ห�รทะเลกระป๋อง

 50,005,000
สล็อตติโปแลนด์

50,005,000
สล็อตติโปแลนด์

1,000,100 100%  
ถือหุ้นโดย 
Thai Union EU 
Seafood 1 S.A.

41. King Oscar AS ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย
อ�ห�รทะเลกระป๋อง

35,100,000
โครนนอร์เวย์

35,100,000
โครนนอร์เวย์

 55,100
 

100%  
ถือหุ้นโดย 
Thai Union EU 
Seafood 1 S.A.

42. Norway Foods 
Europe NV 

ผู้นำ�เข้� 
และจัดจำ�หน่�ย
อ�ห�รทะเลกระป๋อง

62,000
ยูโร

62,000
ยูโร

 62,000 100% 
ถือหุ้นโดย 
Etablissements 
Paul Paulet SAS

43. Thai Union  
Germany GmbH

ผู้ลงทุน 25,000
ยูโร

25,000
ยูโร

25,000 100%  
ถือหุ้นโดย 
Thai Union EU 
Seafood 
1 S.A.

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำ�ระแล้ว จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รลงทุน

44. Thai Union 
Marine Nutrients 
GmbH

ผู้ผลิตส�รสกัด 
จ�กน้ำ�มันปล�ทูน่�

25,000
ยูโร

25,000
ยูโร

25,000 100%
ถือหุ้นโดย 
Thai Union  
Germany GmbH

45. Rügen Fisch AG ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย
อ�ห�รทะเล

2,827,840
ยูโร

2,827,840
ยูโร

2,827,840 51% 
ถือหุ้นโดย 
Thai Union  
Germany GmbH

46. Hawesta- 
Feinkost Hans 
Westphal GmbH 
& Co. KG

ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย
อ�ห�รทะเล

4,000,000
ยูโร

4,000,000
ยูโร

 4,000,000 100%  
ถือหุ้นโดย 
Rügen Fisch AG

47. Seafood  
Beteiligungs - 
und Verwaltungs 
GmbH

หยุดดำ�เนินกิจก�ร 25,600
ยูโร

25,600
ยูโร

 25,600 100% 
ถือหุ้นโดย 
Hawesta-Feinkost 
Hans Westphal 
GmbH & Co. KG

48. Artur Heymann 
GmbH & Co. KG

ผู้จำ�หน่�ยอ�ห�ร
ทะเล

1,250,000
ยูโร

1,250,000
ยูโร

 1,250,000 100% 
ถือหุ้นโดย 
Hawesta-Feinkost 
Hans Westphal 
GmbH & Co. KG

49. Meerkrone 
Fisch-Feinkost 
GmbH

ให้บริก�ร 
เช่�สินทรัพย์

25,600
ยูโร

25,600
ยูโร

 25,600 100%  
ถือหุ้นโดย 
Rügen Fisch AG

50. Ostsee Fisch  
Verwaltungs 
GmbH

หยุดดำ�เนินกิจก�ร 25,565
ยูโร

25,565
ยูโร 

 25,565 100%  
ถือหุ้นโดย 
Rügen Fisch AG

51. Ostsee Fisch  
GmbH & Co.  
Produktions-und 
Vertriebs KG

ผู้ผลิต 
และจำ�หน่�ย 
อ�ห�รทะเล

4,150,000
ยูโร 

4,150,000
ยูโร 

 4,150,000 100%  
ถือหุ้นโดย 
Rügen Fisch AG

52. Ostsee Fisch 
Kretinga  
UAB (gAG)

ผู้ผลิต 
และจำ�หน่�ย 
อ�ห�รทะเล

 1,781,214
ยูโร

 

 1,781,214
ยูโร

 

 1,781,214 100%  
ถือหุ้นโดย 
Rügen Fisch AG



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)90 91ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำ�ระแล้ว จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รลงทุน

53. TUMD  
Luxembourg 
S.a.r.l

ผู้ลงทุน  552,583  
ยูโร  

 552,583  
ยูโร  

- 90%  
ถือหุ้นโดย 
Thai Union 
EU Seafood 1 S.A.

54. Dalpromryba  
LLC

ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย
อ�ห�รทะเลบรรจุ
กระป๋องและแช่เข็ง

 25,000,000
รูเบิลรัสเซีย   

 25,000,000
รูเบิลรัสเซีย   

- 100%  
ถือหุ้นโดย TUMD  
Luxembourg  
S.a.r.l

55. Torgovo- 
Promyshlenny 
Kompleks  
“Dalpromryba” 
LLC

ค้�ข�ย  100,000 
รูเบิลรัสเซีย

 100,000 
รูเบิลรัสเซีย

- 100%  
ถือหุ้นโดย TUMD  
Luxembourg  
S.a.r.l

56. Maguro LLC ค�้ข�ยปล�แช่แข็ง  4,749,503 
รูเบิลรัสเซีย

 4,749,503 
รูเบิลรัสเซีย

- 100%  
ถือหุ้นโดย TUMD  
Luxembourg  
S.a.r.l

ทวีปแอฟริกา

57. MW Brands  
Seychelles 
Limited

ผู้ส่งออกปล�ทูน่�
กระป๋อง

84,924
ยูโร

84,924
ยูโร

 100 100%  
ถือหุ้นโดย 
Thai Union  
Europe

58. Indian Ocean 
Tuna Limited

ผู้ผลิตและส่งออก
ปล�ทูน่�กระป๋อง

9,273,000
ยูโร

9,273,000
ยูโร

 41,500 60%  
ถือหุ้นโดย 
Thai Union  
Europe

59. Pioneer Food 
Cannery Limited

ผู้ผลิตปล�ทูน่�
กระป๋อง

28,476,740
เหรียญสหรัฐ

28,476,740
เหรียญสหรัฐ

 28,476,740 100%  
ถือหุ้นโดย  
Etablissements 
Paul Paulet SAS

60. TTV Limited หยุดดำ�เนินกิจก�ร 2,250,000
เหรียญสหรัฐ

 

2,250,000
เหรียญสหรัฐ

 100 70%  
ถือหุ้นโดย  
Etablissements 
Paul Paulet SAS

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำ�ระแล้ว จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รลงทุน

61. Thai Union  
Investment  
Holding Co., Ltd.

ผู้ลงทุน 500,001
ยูโร

500,001
ยูโร

- 100% 
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

ทวีปอเมริกา

62. King Oscar Inc. ผู้นำ�เข้� 
และจัดจำ�หน่�ย
อ�ห�รทะเลกระป๋อง

100,000
เหรียญสหรัฐ

50,000
เหรียญสหรัฐ

 500 100%  
ถือหุ้นโดย 
King Oscar AS

63. Thai Union  
Canada Inc.

ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย
อ�ห�รทะเล

17,523,875
เหรียญแคน�ด�

17,523,875
เหรียญแคน�ด�

114,577 100%  
ถือหุ้นโดย 
Thai Union 
EU Seafood 1 S.A.

64. C.H. Rich, Inc. ตัวแทนจำ�หน�่ย
อ�ห�รทะเล

834,751
เหรียญสหรัฐ

834,751
เหรียญสหรัฐ

7,384 100%  
ถือหุ้นโดย 
Thai Union  
Canada Inc.

65. Thai Union North 
America, Inc.

ผู้ลงทุน 12,000,000
เหรียญสหรัฐ

329,068,225
เหรียญสหรัฐ

 

10,050,000 100%  
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

66. Tri-Union  
Seafoods, LLC

ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย
ปล�ทูน่�และอ�ห�ร
ทะเลบรรจุกระป๋อง

54,738,979
เหรียญสหรัฐ

54,738,979
เหรียญสหรัฐ

- 100%  
ถือหุ้นโดย
Thai Union North 
America, Inc.

67. Tri-Union Frozen 
Products, Inc.

ผู้นำ�เข้� 
และจัดจำ�หน่�ย
อ�ห�รทะเลแช่แข็ง

 10
เหรียญสหรัฐ

 

 29,097,898
เหรียญสหรัฐ

 

10,000 100%  
ถือหุ้นโดย 
Thai Union North 
America, Inc.

68. Tri-Union Frozen 
Products  
Canada, ULC 

ผู้ให้บริก�ร 
ด้�นเทคนิค

640,000
เหรียญสหรัฐ 

640,000
เหรียญสหรัฐ 

9,999 100%  
ถือหุ้นโดย 
Tri-Union Frozen 
Products, Inc.



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)92 93ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำ�ระแล้ว จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รลงทุน

69. US Pet Nutrition, 
LLC 

ผู้นำ�เข้�
และจำ�หน่�ย
ผลิตภัณฑ์
อ�ห�รสัตว์

64,000,000
เหรียญสหรัฐ

64,000,000
เหรียญสหรัฐ

- 99% 
ถือหุ้นโดย 
Thai Union North 
America, Inc. 
1% 
ถือหุ้นโดย
Tri-Union  
Seafoods, LLC

70. Thai Union  
Investments 
North America, 
LLC

ผู้ลงทุน  200,000,000
เหรียญสหรัฐ

 200,000,000
เหรียญสหรัฐ

- 100% 
ถือหุ้นโดย 
Thai Union North 
America, Inc.

บริษัทร่วม 

ประเทศไทย

1. บริษัท ลัคกี้  
ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ 
จำ�กัด

ผู้ผลิตและส่งออก
ปูอัด     

150,000,000 
บ�ท

150,000,000 
บ�ท

1,500,000 25%  
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

2.  บริษัท ทีเอ็น  
ฟ�ยน์ เคมีคอลส์ 
จำ�กัด

ผู้ผลิต 
และส่งออก
ผลิตภัณฑ์
ผลพลอยได้ 
จ�กอ�ห�รทะเล

 90,000,000 
บ�ท

 90,000,000 
บ�ท

9,000 49% 
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยรวมสินพัฒน�
อุตส�หกรรม จำ�กัด

ทวีปเอเชีย

3.  Avanti Feeds 
Limited

ผู้ผลิตและส่งออก
อ�ห�รสัตว์ 
และผลิตภัณฑ์ 
จ�กกุ้ง

  136,245,630    
รูปี 

  136,245,630    
รูปี 

136,245,630 15.43%  
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน) 
และ 8.78%  
ถือหุ้นโดย  
Thai Union Asia  
Investment  
Holding Limited

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำ�ระแล้ว จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รลงทุน

4.  Avanti Frozen 
Foods Private 
Limited

ผู้ผลิตและส่งออก
ผลิตภัณฑ์จ�กกุ้ง

   101,000,000     
รูปี 

   101,000,000     
รูปี 

10,100,000 60%  
ถือหุ้นโดย Avanti 
Feeds Limited
40%  
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

ทวีปยุโรป

5.  LDH  
(La Doria)  
Limited

ผู้จัดจำ�หน่�ย
ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

   1,000,000    
ปอนด์

   1,000,000    
ปอนด์

200,000 20%  
ถือหุ้นโดย 
John West Foods 
Limited

ทวีปอเมริกา

6.  Red Lobster 
Group

ร้�นอ�ห�ร 230,000,000
เหรียญสหรัฐ

230,000,000
เหรียญสหรัฐ

7,600,000 25%  
ถือหุ้นโดย 
Thai Union 
Investments North 
America, LLC

บริษัทร่วมค้า

ประเทศไทย

1. Food and  
Beverage United 
Co., Ltd.

ผู้ผลิต 
และจัดจำ�หน่�ย
อ�ห�รโภชน�ก�ร
และผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

4,900,000
บ�ท 

4,900,000
บ�ท 

 490,000 49%  
ถือหุ้นโดย  
บริษัท ไทยยูเนี่ยน  
อินกรีเดียนท์ จำ�กัด

ทวีปเอเชีย

2. Seafood  
International Two 
FZCO 

ผู้จัดจำ�หน่�ย
ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

100,000
สหรัฐอ�หรับ 

เอมิเรตส์ 
เดอร์แฮม

100,000
สหรัฐอ�หรับ 

เอมิเรตส์ 
เดอร์แฮม

100,000
 

50%  
ถือหุ้นโดย บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จำ�กัด (มห�ชน)

ทวีปอเมริกา

3. Moresby  
International 
Holdings, Inc.

ผู้ลงทุนในธุรกิจ
ก�รจับปล�

 9,327,699
เหรียญสหรัฐ

 

 9,327,699
เหรียญสหรัฐ

 

 10,000,000 33.22%  
ถือหุ้นโดย บริษัท  
ไทยรวมสินพัฒน�
อุตส�หกรรม จำ�กัด

4. Seafood  
International 
Holdco

ผู้ลงทุน  10,000 
เหรียญสหรัฐ 

 10,000 
เหรียญสหรัฐ 

10,000 41%  
ถือหุ้นโดย  
Thai Union  
Germany GmbH



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)94 95ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น 
และการจัดการ

ลำ�ดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น อัตร�

1 ครอบครัวจันศิริ  919,216,296 19.26%

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด  775,013,202 16.24%

3 MITSUBISHI CORPORATION  347,745,120 7.29%

4 ครอบครัวนิรุตติน�นนท์  330,374,084 6.92%

5 สำ�นักง�นประกันสังคม  225,207,008 4.72%

6 STATE STREET EUROPE LIMITED  153,719,785 3.22%

7 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)  116,682,800 2.45%

8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  104,086,552 2.18%

9 ครอบครัวบุญมีโชติ  84,442,980 1.77%

10 น�ยติน ชู ช�น  67,900,000 1.42%

หม�ยเหตุ: 
ต�มทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563 จ�กจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 0.25 บ�ท และนับรวมก�รถือหุ้น 
ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภ�ยใต้ผู้มีอำ�น�จควบคุมเดียวกันรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน  

สัญช�ติ นิติบุคคล บุคคลธรรมด� รวมทั้งสิ้น

จำ�นวน
ร�ย

จำ�นวนหุ้น อัตร� จำ�นวน
ร�ย

จำ�นวนหุ้น อัตร� จำ�นวน
ร�ย

จำ�นวนหุ้น อัตร�

ไทย 536  1,547,859,337 53.98%  25,160  1,772,521,716 93.08%  25,696  3,320,381,053 69.58%

ต่�งช�ติ 224  1,319,712,450 46.02%  45  131,721,993 6.92%  269  1,451,434,443 30.42%

รวม 760  2,867,571,787 60.09%  25,205  1,904,243,709 39.91%  25,965  4,771,815,496 100.00%

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
ระหว่างปี 2563

ร�ยชื่อกรรมก�ร
และผู้บริห�ร

ตำ�แหน่ง ณ วันที่  
1 มกร�คม 

2563

หุ้น 
เพิ่มทุน

ยอดซื้อ ยอดข�ย โอนให้
ญ�ติสนิท

ณ วันที่ 
30 ธันว�คม 

2563

1. น�ยไกรสร จันศิริ ประธ�นกรรมก�ร 231,134,720
4.84% 

 231,134,720
4.84% 

2. น�ยเชง นิรุตติน�นนท์ ประธ�นคณะกรรมก�ร 
บริห�ร

266,774,116
5.59% 

 2,900,000 (1,300,000)  268,374,116
5.62% 

3. น�ยชวน ตั้งจันสิริ กรรมก�รบริห�ร  38,668,000
0.81%

 38,668,000
0.81% 

4. น�ยธีรพงศ์ จันศิริ ประธ�นเจ�้หน้�ที่บริห�ร 509,065,212
10.67% 

 509,065,212
10.67% 

5. น�ยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
กลุ่มธุรกิจอ�ห�รแช่แข็ง
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 63,442,980
1.33% 

 63,442,980
1.33% 

6. น�ยโนริโอะ ไซกุสะ กรรมก�ร  -  - 

7. น�ยร�วินเดอร์ สิงห์ 
เกรว�ล ซ�บจิตต์ เอส

กรรมก�ร  -  - 

8. น�ยชู ชง ช�น กรรมก�รบริห�ร  12,295,272 
0.26% 

 12,295,272
0.26% 

9. น�ยศักดิ์ เกี่ยวก�รค้� กรรมก�รอิสระ  50,000
0.00% 

 50,000 
0.00%

10. ดร.ธรรมนูญ อ�นันโทไทย กรรมก�รอิสระ  -  - 

11. น�ยกีรติ อัสสกุล กรรมก�รอิสระ  103,248
0.00% 

 103,248
0.00% 

12. น�ยน�ถ ลิ่วเจริญ กรรมก�รอิสระ  -  -
 

13. น�ยยอร์ก ไอร์ล ประธ�นเจ�้หน้�ที่บริห�ร
ด้�นก�รเงินกลุ่มบริษัท

 106,000
0.00% 

 106,000
0.00% 

14. ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำ�นวยก�รกลุ่ม 
ด้�นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

 -  - 

15. ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำ�นวยก�รกลุ่ม 
ด�้นนวัตกรรม

 -  -
 

16. น�ยแพทริค เบอท�แลนฟ์ฟี ผู้อำ�นวยก�รกลุ่ม 
ด้�นพัฒน�ธุรกิจ 
เชิงกลยุทธ์

 -  - 

17. น�ยคูลซ�น ซิงห์ ผู้อำ�นวยก�รกลุ่ม 
ด้�นทรัพย�กรบุคคล

 -  -
 

18. น�ยลีโอน�ร์ดัซ คูเลน กรรมก�รผู้จัดก�ร  
กลุ่มธุรกิจ Thai Union 
Ingredients

 -  - 

หม�ยเหตุ:
จำ�นวนหุ้นได้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ ต�มม�ตร� 258 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)96 97ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

การออกหลักทรัพย์อื่นๆ

ชื่อหุ้นกู้  จำ�นวนเงิน 
 (ล�้นบ�ท) 

อ�ยุ (ปี) ครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

 อัตร�
ดอกเบี้ย 
 ต่อปี 

ปี 2554

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2557*

 3,300 3 27/7/2557  4.51 

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2559*

 1,950 5 27/7/2559  4.70 

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2564

 1,500 10 27/7/2564  5.02 

ปี 2557

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2560*

 2,500 3 6/2/2560  3.58 

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2562*

 3,150 5 6/2/2562  4.21 

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2564

 1,550 7 6/2/2564  4.69 

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2567

 1,050 10 6/2/2567  5.18 

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2564

 1,000 7 9/10/2564  4.21 

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2567

 3,500 10 9/10/2567  4.58 

ปี 2559

หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด 
(มห�ชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2569

75 ล�้น
เหรียญสหรัฐ

10 11/4/2569  3.66 

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2562*

 6,000 3 20/7/2562  2.03 

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2564

 2,000 5 20/7/2564  2.32 

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2566

 2,000 7 20/7/2566  2.79 

ชื่อหุ้นกู้  จำ�นวนเงิน 
 (ล้�นบ�ท) 

อ�ยุ (ปี) ครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

 อัตร�
ดอกเบี้ย 
 ต่อปี 

ปี 2560

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2563*

 3,500 3 19/1/2563  2.49 

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2565

 2,000 5 19/1/2565  2.91 

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2567

 2,500 7 19/1/2567  3.58 

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2570

 4,000 10 19/1/2570  3.94 

ปี 2562    

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2569

 2,000 7 6/11/2569  2.78 

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2572

 4,000 10 6/11/2572  3.00 

** หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล�้ยทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท 
ซึง่ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถถ่อนหุน้กู้กอ่นกำ�หนด และมสีทิธเิลือ่นชำ�ระ
ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด 
(มห�ชน) ครั้งที่ 2/2562

 6,000 - เมื่อเลิกบริษัท  **อัตร�
ดอกเบี้ย  

* หุ้นกู้ที่ได้รับก�รไถ่ถอนเรียบร้อยแล้วในปีที่ผ่�นม�
** อัตร�ดอกเบี้ย ต�มร�ยละเอียดดังนี้
  ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5: อัตร�คงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี
  ปีที่ 6 ถึงปีที่ 25: อัตร�เท�่กับผลรวมของ (ก) อัตร�อ้�งอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตร�ร้อยละ 0.25 ต่อปี
  ปีที่ 26 ถึงปีที่ 50: อัตร�เท�่กับผลรวมของ (ก) อัตร�อ้�งอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตร�ร้อยละ 1.00 ต่อปี
  ปีที่ 51 เป็นต้นไป: อัตร�เท่�กับผลรวมของ (ก) อัตร�อ้�งอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตร�ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ทั้งนี้ อัตร�ดอกเบี้ยจะปรับต�มอัตร�อ้�งอิงทุกๆ 5 ปี (โดยก�รอ้�งอิงจ�กอัตร�ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบ�ลที่มีอ�ยุ 5 ปี)



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)98 ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลในอัตร�ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิในแต่ละปี และบริษัทจะแบ่งจ�่ยเงินปันผลเป็น 2 งวด 
บริษัทได้จ่�ยเงินปันผล 0.72 บ�ทต่อหุ้นสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�กก�รจ่�ยเงินปันผลที่ 0.47 บ�ทต่อหุ้น 
ของปีก่อนหน�้ สง่ผลใหบ้รษิทัส�ม�รถรกัษ�อตัร�จ�่ยเงนิปนัผลในระดบัสงูถงึรอ้ยละ 57 ของผลกำ�ไรสทุธปิระจำ�ปตี�มหน�้งบก�รเงนิ 
โดยวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นคือ วันที่ 9 มีน�คม 2564 และกำ�หนดจ่�ยเงินวันที่ 21 เมษ�ยน 2564 ท้ังนี้ บริษัทได้จ่�ยปันผล 
อย่�งสม่ำ�เสมอในทุกๆ ปีนับตั้งแต่ ปี 2537 ที่เข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

เรียน คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง (คณะกรรมก�รฯ) ได้รับก�รแต่งตั้งจ�ก 
คณะกรรมก�รบริษัท เพื่อทำ�หน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
โดยรวมขององค์กรรวมถึงก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในก�รลงทุนให้มีประสิทธิภ�พ
และประสทิธผิล คณะกรรมก�รฯ ประกอบดว้ยกรรมก�รอสิระ 3 ท�่น และผูบ้รหิ�ร
ระดับสูงของบริษัท 5 ท่�น ซึ่งทุกท่�นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ 
และประสบก�รณ์จ�กหล�กหล�ยส�ข� ในปี 2563 คณะกรรมก�รฯ ได้ปฏิบัติ
หน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยต�มกฎบัตรคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

ตลอดทัง้ปี 2563 คณะกรรมก�รฯ ได้ทบทวนและติดต�มคว�มเสี่ยงอย�่งใกล้ชิด
และระมัดระวังเป็นพิเศษ จ�กสถ�นก�รณ์โลกที่มีคว�มผันผวนในหล�ยปัจจัย  
โดยเฉพ�ะก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นเหตุก�รณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น 
ม�ก่อนและอ�จมีผลกระทบร้�ยแรงต่อคว�มปลอดภัยของมนุษย์และธุรกิจ
ห�กไม่ได้รับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เพียงพอและเหม�ะสมทันต่อเหตุก�รณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย�่งรวดเร็ว

ในปี 2563 คณะกรรมก�รฯ ได้ปฏิบัติหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยต�มกฎบัตร 
คณะกรรมก�รฯ โดยสรุปเป็นก�รดำ�เนินง�นที่เป็นส�ระสำ�คัญ ได้ดังนี้  

การประชุม

คณะกรรมก�รฯ มีก�รประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีกรรมก�รเข้�ร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีร�ยละเอียดก�รเข้�ร่วม
ประชุมดังนี้: 

1. น�ยกีรติ อัสสกุล ประธ�นและกรรมก�รอิสระ เข้�ร่วมประชุม 7/7

2. น�ยศักดิ์ เกี่ยวก�รค้� กรรมก�รและกรรมก�รอิสระ เข้�ร่วมประชุม 7/7

3. ดร.ธรรมนูญ อ�นันโทไทย กรรมก�รและกรรมก�รอิสระ เข้�ร่วมประชุม 7/7

4. น�ยธีรพงศ์ จันศิริ กรรมก�รและกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร เข้�ร่วมประชุม 7/7

5. น�ยชู ชง ช�น   กรรมก�รและกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร เข้�ร่วมประชุม 5/7

6. น�ยยอร์ก ไอร์ล  กรรมก�ร เข้�ร่วมประชุม 7/7

7. ดร.แดเรี่ยน แมคเบน กรรมก�ร เข้�ร่วมประชุม 5/7

8. น�ยแพทริค เบอท�แลนฟ์ฟี กรรมก�ร เข้�ร่วมประชุม 5/7

99ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

การบริหาร
จัดการความเสี่ยง

1ส่วนที่

การประกอบธุรกิจ 
และผลการด�าเนินงาน



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)100 101ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

 1.3  คว�มเส่ียงท�งกฎหม�ยและก�รปฏิบัติต�ม - ก�รเตรียม 
ปฏิบัติต�มกฎระเบียบใหม่และคดีคว�ม 

 1.4  คว�มเสี่ยงท�งก�รเงิน - อัตร�แลกเปลี่ยน อัตร�
ดอกเบีย้ สภ�พคลอ่ง ก�รจดัห�แหล่งเงนิกูแ้ละเงนิทนุ 
เครดิตลูกค�้ ก�รเปลี่ยนแปลงท�งภ�ษีทั้งในประเทศ
และต่�งประเทศ 

2. ก�รประเมินคว�มเส่ียงและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียง
โครงก�รก�รลงทุนท่ีสำ�คัญ ซ่ึงรวมถึงก�รเข้�ซ้ือและควบรวม 
กิจก�รต�มแนวท�งกลยุทธ์ก�รเติบโตของบริษัท ดังนี้

 2.1 ก�รไดม้�ซึง่หุน้เพิ่มเตมิในบรษัิท TUMD Luxembourg 
S.a.r.l ในประเทศประเทศลักเซมเบิร์ก

 2.2 ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นในบริษัท Red Lobster 
Master Holdings, L.P. ในประเทศสหรัฐอเมริก�

 2.3 ก�รลงทุนในบริษัท PT THAI UNION KHARISMA 
LESTARI ในประเทศอินโดนีเซีย

3. ก�รประเมินคว�มเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่และก�รบริห�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยง ดังต่อไปนี้

 3.1 ก�รระบ�ดทั่วโลกของโรคโควิด 19 เป็นทั้งโอก�ส
สำ�หรับธุรกิจบ�งธุรกิจของบริษัทและคว�มเสี่ยงต่อ
ก�รปฏิบัติง�นและสุขภ�พ รวมถึงคว�มปลอดภัย 
ของพนักง�นในทุกประเทศที่บริษัทดำ�เนินธุรกิจอยู่

 3.2 ข้อบังคับก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทยอย 
มีผลบังคับใช้ ได้แก่ พระร�ชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ได้สร้�งแรงกดดัน
ให้กับฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศในก�รควบคุมและ
จดัก�รขอ้มลูของท้ังกลุ่มบรษิทั เนือ่งจ�กก�รไมป่ฏบิตัิ
ต�มข้อบังคับอ�จนำ�ม�สู่คว�มเสียห�ยต่อชื่อเสียง 
ก�รถูกปรับ และก�รดำ�เนินคดี

นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รฯ ได้พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสม 
และประสทิธภิ�พของนโยบ�ยบรหิ�รจัดก�รคว�มเสีย่ง เพือ่เอือ้ 
ตอ่ก�รปฏบิตังิ�นด้�นก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่งและร�ยง�น
ตอ่คณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�รบรษิทัเปน็ประจำ�
ทุกไตรม�ส

พิจารณาความเสี่ยงและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ส�าคัญ

จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดท่ัวโลกของโควดิ 19 ไทยยเูนีย่น 
กรุป๊ ในฐ�นะบรษัิทระดบัโลกทีม่กี�รดำ�เนนิง�นในหล�ยประเทศ
ทั่วโลกได้เผชิญกับคว�มเสี่ยงจ�กต้นปี 2563 คณะกรรมก�รฯ  
ได้พิจ�รณ�และติดต�มคว�มเสี่ยงดังกล่�วอย่�งใกล้ชิด  
พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้บริห�ร เพื่อให้มั่นใจได้ว่�บริษัท 
มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในเชิงรุกต่อสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว  
โดยให้คว�มสำ�คัญสูงสุดต่อสุขภ�พและคว�มปลอดภัยของ
พนักง�น ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่องและสร้�งคว�มมั่นคง 
และคว�มปลอดภัยท�งด้�นอ�ห�รให้กับผู้บริโภค 

ตลอดก�รดำ�เนินง�นในปี 2563 คณะกรรมก�รฯ ได้พิจ�รณ�
คว�มเสีย่งและก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสี่ยงเรื่องก�รแพรร่ะบ�ด
ท่ัวโลกของโควิด 19 เป็นสำ�คัญ รวมทั้งคว�มเสี่ยงเรื่องอื่น 
ดังร�ยก�รด้�นล่�ง ทั้งนี้ คณะกรรมก�รฯ พบว่� กระบวนก�ร
บรหิ�รคว�มเสีย่งส�ม�รถระบคุว�มเสีย่งทีส่ำ�คัญได ้ก�รบรหิ�ร
จัดก�รมีคว�มเหม�ะสมเพียงพอในก�รจัดก�รและเฝ้�สังเกต
คว�มเสี่ยง รวมทั้งมีคว�มสมดุลกับโอก�สท�งธุรกิจ

คว�มเสี่ยงที่ได้รับก�รพิจ�รณ� ได้แก่ 

1. ก�รประเมินคว�มเสี่ยงและกลยุทธ์บริห�รคว�มเสี่ยง 
ที่สอดคล้องกับสภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยนอกและภ�ยในที่มี
ก�รเปลี่ยนแปลงตลอดเวล� ดังนี้

 1.1 คว�มเสี่ยงท�งกลยุทธ์ - ก�รแพร่ระบ�ดทั่วโลกของ 
โควิด 19 ก�รแข่งขันในอุตส�หกรรมปล�และอ�ห�ร
ทะเล อุปสรรคท�งก�รค้� คว�มยั่งยืนท�งธุรกิจ  
ก�รจัดก�รภ�ยหลังก�รควบรวมกิจก�ร ก�รลงทุน
ในนวัตกรรม และก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

 1.2 คว�มเสี่ยงจ�กก�รดำ�เนินง�น - คว�มผันผวนของ
ร�ค�และคว�มพอเพยีงของวัตถดุบิ ก�รจดัก�รสนิค�้
คงคลัง คุณภ�พของอ�ห�ร ต้นทุนก�รแปรสภ�พ
วตัถดุบิ ภยัและก�รเสยีห�ยแกโ่รงง�น และภยัคกุค�ม
ท�งไซเบอร์

การปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมก�รฯ ได้ส่งเสริมนโยบ�ยบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 
ในทุกธุรกิจ และบริษัทได้สื่อส�รเรื่องนี้เพื่อให้พนักง�นได้ 
รับทร�บและปฏิบัติต�ม โดยคณะกรรมก�รฯ มีคว�มเห็นว่�
กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท มีคว�มเหม�ะสม
และมีประสิทธิภ�พ สอดคล้องกับกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ที่กำ�หนดไว้ และได้รับก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�รอย่�งเต็มที่ 
ท้ังนี้ คณะกรรมก�รฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมก�รบริห�ร
คว�มเสีย่งในองคก์รผ�่นกจิกรรมต่�งๆ ดงัร�ยละเอยีดด�้นล�่ง

1. ส่งเสริมให้เกิดก�รตระหนักรู้เรื่องคว�มเสี่ยง ให้คำ�แนะนำ� 
และเข�้รว่มประชมุเชิงปฏิบัติก�รในก�รประเมินคว�มเสี่ยง 
ระดับกลุ่มและคว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งก�รประชุม 
ดังกล่�วเป็นก�รประชุมร่วมของคณะผู้บริห�รกลุ่มไทยยูเน่ียน 
และฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยง 

2. กำ�กับดูแลกระบวนก�รและผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงของ
บริษัทย่อย 11 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยรวมสินพัฒน�
อุตส�หกรรม จำ�กัด บริษัท สงขล�แคนนิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำ�กัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด 
จำ�กัด บริษัท แพ็คฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน  
อยี ูซฟีูด้ส ์1 จำ�กดัและบรษิทัยอ่ย บรษัิท ไทร-ยเูนีย่น ซฟีูด้ส ์
จำ�กัด บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด บริษัท  
เอเซียนแปซิฟิคแคน จำ�กัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไชน่� จำ�กัด  
และบริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำ�กัด 

3. รวมกระบวนก�รประเมินคว�มเสี่ยงและก�รบริห�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยงเข้�เป็นส่วนหนึ่งของก�รพิจ�รณ�โครงก�ร
ลงทุนที่สำ�คัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงก�รเข้�ซื้อกิจก�ร  
ก�รควบรวมกิจก�รและก�รร่วมทุน ก�รลงทุนในธุรกิจใหม่  
ก�รข�ยกิจก�ร และค่�ใช้จ่�ยในก�รลงทุนที่สำ�คัญ  
คณะกรรมก�รฯ ได้ทบทวนคว�มเพียงพอและประสิทธิผล
ของก�รประเมินคว�มเส่ียงและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียง  
และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อประกอบก�ร
พิจ�รณ�ก�รลงทุน

4. แนะนำ�ให้ฝ่�ยบริห�รประเมินประสิทธิภ�พก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงโดยทบทวนคว�มเสี่ยง โอก�ส และผล 
ก�รดำ�เนินง�น และเพื่อก�รปรับปรุงก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ให้ดียิ่งขึ้น

ก้าวต่อไป 

บริษัทจะเดินหน้�ต่อไปและยังคงเผชิญกับ VUCA world ที่เต็ม
ไปดว้ยคว�มผนัผวน (Volatility) คว�มไม่แน่นอน (Uncertainty) 
คว�มสลับซับซ้อน (Complexity) คว�มคลุมเครือ (Ambiguity) 
อีกทั้งข้อกังวลสำ�คัญที่เกี่ยวกับสุขภ�พและคว�มปลอดภัยของ
พนักง�นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร
จะเป็นส่วนสำ�คญัในก�รรบัมือคว�มท�้ท�ยเหล�่นี ้และชว่ยนำ�
ก�รดำ�เนินง�นและธุรกิจของบริษัทไปข้�งหน�้

แผนก�รพัฒน�เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง มีดังนี้
1. ก�รบูรณ�ก�รก�รบริห�รคว�มเสี่ยงร่วมกับก�รว�งแผน

เชิงกลยุทธ์ ก�รตั้งเป้�หม�ยองค์กร ก�รกำ�หนดระดับ 
คว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

2. สนับสนุนฝ่�ยบริห�รให้มีก�รวิ เคร�ะห์และประเมิน 
คว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2564 ดังนี้

 2.1 พล�สติกในท้องทะเล
 2.2 ก�รปฏิรูปเทคโนโลยีก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�และ 

เคลื่อนย้�ยตล�ด

คณะกรรมก�รฯ ได้พิจ�รณ�คว�มเสี่ยงดังกล่�วว่�อ�จมี 
ผลกระทบต่อบริษัท และขอให้ผู้บริห�รติดต�มประเมิน 
และวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่เหล�่นี้ต่อไปในปี 2564

 น�ยกีรติ อัสสกุล
	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวมของกลุ่มบริษัท 

วัฒนธรรม นโยบาย กรอบงานการบริหาร
ความเสี่ยง

บริษัทตระหนักดีว่�ก�รบริห�รและจัดก�รคว�มเสี่ยงอย่�ง 
มีประสิทธิภ�พถือเป็นส่วนหนึ่งในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 
โดยส่งเสริมให้พนักง�นมีทัศนคติที่ดีและมีคว�มเข้�ใจต่อ 
คว�มเสี่ยงที่ เกิดขึ้นในธุรกิจ ตลอดจนมี เครื่องมือและ
กระบวนก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง 
อย่�งมีประสิทธิภ�พต้องสร้�งวัฒนธรรมที่ เหม�ะสม 
และมีก�รปฏิบัติตลอดทั้งองค์กร

ทั้งนี้ วัฒนธรรมและกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท
เป็นไปต�มม�ตรฐ�นโลก ในปี 2563 บริษัทได้รับเลือกให้ติด
ดัชนีคว�มย่ังยืนด�วโจนส์ (DJSI) เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน และ 
ไดค้ะแนนร้อยละ 100 ในหวัขอ้ก�รบริห�รคว�มเสีย่งและภ�วะ
วิกฤตในปี 2563
 
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทแสดงออกถึงคว�มมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมก�ร 
บริห�รคว�มเสี่ยงในทุกระดับของธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง โดยเริ่ม
จ�กระดับคณะกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รส่งเสริม และบังคับ 
ให้มีกระบวนก�รบริห�รคว�มเส่ียงอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
และสม่ำ�เสมอ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร  
ก�รกำ�หนดนโยบ�ย กรอบง�น แนวปฏิบัติ และโครงสร้�ง 
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง แสดงให้เห็นถึงก�รดำ�เนินง�นอย่�งเป็น
รูปธรรมของบริษัท

บริษัทสนับสนุนให้พนักง�นได้รับทร�บเรื่องก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงอย่�งเหม�ะสมนับแต่วันแรกที่ร่วมง�นกับบริษัท  
ผ่�นกิจกรรมต่�งๆ เช่น ก�รปฐมนิเทศพนักง�นใหม่ ก�รฝึก 
อบรมด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง กิจกรรมต่อเนื่อง และ 
ก�รอัปเดตข�่วส�รต่�งๆ 

นอกจ�กนี้  ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นองค์ประกอบใน 
ก�รว�งแผนท�งธุรกิจ ก�รตัดสินใจ และก�รดำ�เนินง�น 
ตัวอย่�งของก�รพิจ�รณ�ที่สำ�คัญ รวมถึง

• ก�รพิจ�รณ�คว�มเสี่ยงระดับกลยุทธ์ในช่วงกระบวนก�ร 
พัฒน�กลยุทธ์ และก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในระหว่�ง  
ก�รปฏิบัติต�มแผนกลยุทธ์ที่ว�งไว้

• ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในก�รลงทุนเชิงกลยุทธ์  อ�ทิ   
ก�รเข้�ซื้อและก�รควบรวมกิจก�ร ก�รลงทุนท�งธุรกิจ 
ประเภทใหม่ และร�ยจ่�ยก�รลงทุนขน�ดใหญ่ โดย 
คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งจะพจิ�รณ�คว�มเสีย่ง และ
แผนบริห�รคว�มเสี่ยงก่อนจะมีก�รอนุมัติในก�รลงทุนใดๆ

• บริษัทมีนโยบ�ยก�รเงินและก�รบริห�รคว�มเสี่ยงท�ง 
ก�รเงินของกลุ่ม ครอบคลุมถึงคว�มเสี่ยงด้�นอัตร� 
แลกเปลี่ยน คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ย คว�มเสี่ยง 
ด้�นร�ค�สินค้�โภคภัณฑ์ คว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อ
ลูกค้� คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง และแนวท�งปฏิบัติ
ด้�นก�รบริห�รเงินทุนและธรรม�ภิบ�ล ตัวชี้วัดที่ใช้ใน 
ก�รพจิ�รณ� และคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ผ่�นก�รอนุมัตจิ�ก
คณะกรรมก�รบริษัท และถูกนำ�ไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อส�ร
และควบคุมที่สำ�คัญสำ�หรับทีมบริห�รและก�รเงินท่ัวโลก

กรอบงานการบริหารความเสี่ยง
 
กรอบง�นและกระบวนก�รปฏิบัติง�นบริห�รคว�มเส่ียงของบริษัท  
กำ�หนดขึน้โดยอ�้งองิม�ตรฐ�นส�กล COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ 
ISO 31000 (International Organization For Standardization)  
ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติให้ฝ่�ยบริห�รและพนักง�นทุกคนส�ม�รถ
ปฏบิตัติ�มไดอ้ย�่งตอ่เนือ่ง ทัง้นี ้กรอบง�นก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง 
กำ�หนดให้มีก�รระบุปัจจัยเสี่ยง ก�รประเมินระดับคว�มเสี่ยง  
ก�รจัดก�ร ก�รติดต�ม และก�รสื่อส�รอย่�งเป็นระบบ 
อย�่งตอ่เนือ่ง เพือ่ลดโอก�สของก�รเกดิคว�มเสีย่งซ้ำ�และจำ�กดั  
ผลกระทบที่อ�จจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของบริษัท

บริษัทดำ�เนินก�รบริห�รคว�มเสี่ยงใน 2 ระดับ คือในระดับบน
ลงล�่ง เปน็ก�รประเมนิคว�มเสีย่งจ�กคณะผูบ้รหิ�รระดบักลุม่
บริษัท โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�รปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมิน
คว�มเสี่ยงระดับกลุ่มบริษัท คว�มเสี่ยงร่วมที่กระทบบริษัทย่อย 
และคว�มเสี่ยงใหม่อื่นๆ ที่อ�จส่งผลกระทบกับบริษัท (Global 
emerging risks) โดยคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญจะถูกมอบหม�ยให้มี 
ผูร้บัผดิชอบทำ�หน�้ทีใ่นก�รบรหิ�รจดัก�ร ตดิต�ม และร�ยง�น
ต่อผู้บริห�ร คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และกรรมก�ร

บรษิทัทกุไตรม�สในระดบัล�่งขึน้บน เปน็ก�รประเมนิคว�มเสีย่ง
จ�กคณะผูบ้รหิ�รระดบับรษัิทย่อย โดยคว�มเสีย่งทีส่ำ�คญัจะถกู
มอบหม�ยให้มีผู้รับผิดชอบของแต่ละบริษัทย่อย อย่�งไรก็ต�ม  
ห�กคว�มเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับสูงและอ�จส่งผลกระทบ 
ในระดบักลุม่บรษิทั คว�มรบัผดิชอบในก�รจดัก�รจะถกูกำ�หนด
โดยผู้บริห�รระดับสูงของกลุ่ม ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในวิถี 
ดังกล่�ว เป็นก�รส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้�นคว�มเสี่ยง 
ในทุกระดับขององค์กร พร้อมทั้งจัดให้มีช่องท�งในก�รร�ยง�น
คว�มเสี่ยงท�งธุรกิจไปยังระดับกลุ่มบริษัท   

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) เป็นปัจจัยสำ�คัญ  
ทีไ่ทยยเูนีย่นใชพ้จิ�รณ�กำ�หนดกลยทุธ์และแนวท�งก�รบรหิ�ร  
จัดก�รคว�มเสี่ยง โดยบริษัทได้กำ�หนดระดับคว�มเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ จ�กผลกระทบท�งด้�นก�รเงินและชื่อเสียง 
ของบรษัิท ร่วมกบัก�รพจิ�รณ�ระดบัโอก�สทีจ่ะเกดิคว�มเสีย่ง  
ระดับคว�มเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงม�ก สูง ป�นกล�ง  
และต่ำ� โดยคว�มเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงม�กและระดับสูง 
ถูกพิจ�รณ�ว่�เกินกว่�ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงต้อง
กำ�หนดให้มีม�ตรก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงเพิ่มเติมโดยทันที

สิ่งตอบแทน
สร้างแรงจูงใจที่ถูกต้อง
สร้างความตระหนักถึง 
การบริหารความเสี่ยง 
แก่พนักงาน ตั้งแต่วันแรก 
จนถึงวันสุดท้ายของการท�างาน

การบริหาร
ระดับสูง

กรอบง�นคว�มเสี่ยง
จัดการความเสี่ยง 
อย่างถูกต้องเหมาะสม
ระดับความเสี่ยงที่องค์กรรับได้  
จะต้องได้รับการสื่อสาร 
โดยทั่วทั้งองค์กรอย่างชัดเจน

ภ�วะผู้นำ�
สื่อสารหลักการที่ถูกต้อง
และเหมาะสม
การบริหารความเสี่ยง 
เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญ  
ทั้งในการบริหารระดับสูงหรือกลาง 
ควบคู่ไปกับหลักปฏิบัต ิ
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

โครงสร้�งองค์กร
ก�าหนดสภาพแวดล้อมองค์กร
ที่เหมาะสม
รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ทีช่ดัเจนภายใต้โครงสร้างการบริหาร
ความเสี่ยงและการก�ากับดูแล
ความเสี่ยงที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

บทบาท
และหน้าที่

การก�ากับดูแลความเสี่ยง
ที่รับได้

ความโปร่งใส

รางวัล

วัฏจักร
ของพนักงาน

วัฒนธรรมองค์กร
ด้านความเสี่ยง
ของไทยยูเนี่ยน
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โครงสร้างองค์กร

บรษัิทไดก้ำ�หนดโครงสร�้ง รวมถงึบทบ�ทคว�มรับผดิชอบในก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งไว้อย�่งชดัเจน คณะกรรมก�รบรษัิทเปน็ผูม้หีน�้ที ่
ในก�รกำ�กับดูแลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงว่�เป็นไปอย่�งเหม�ะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทำ�หน้�ที่กำ�กับ
ดูแลด้�นบริห�รคว�มเสี่ยง จัดประชุมเป็นประจำ� รวมท้ังร�ยง�นคว�มเสี่ยงสำ�คัญของกลุ่มบริษัท ก�รจัดก�ร และข้อควรพัฒน� 
แก่คณะกรรมก�รบริษัทอย่�งสม่ำ�เสมอ 

ฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงกลุ่มบริษัทมีหน้�ที่ประส�นง�นคว�มเสี่ยง และพัฒน�กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในระดับกลุ่มบริษัท 
รวมถึงสนับสนุนและให้แนวท�งในก�รพัฒน�กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในระดับบริษัทย่อย ผู้ประส�นง�นคว�มเสี่ยงในระดับ 
บริษัทย่อยมีหน้�ที่ประส�นง�นคว�มเสี่ยง ปฏิบัติต�มนโยบ�ย และกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ผู้บริห�ร 
และพนักง�นทุกคนมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในส่วนง�นของตนเอง นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบมีหน้�ที่ 
กำ�กบัดแูลและตดิต�มก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งโดยก�รสอบท�นอย�่งอสิระ เพื่อใหม้ัน่ใจว่�ก�รปฏบัิตงิ�นบรหิ�รคว�มเสี่ยงเป็นไปต�ม
นโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งมีประสิทธิผลทั่วทั้งบริษัท

อ่�นเพ่ิมเติมได้จ�กร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร หัวข้อบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง หน้� 161-166

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
 
สำ�หรับปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญทุกปัจจัย จะต้องกำ�หนดดัชนีชี้วัด
คว�มเสีย่ง (Key Risk Indicators) เพือ่ตดิต�มสถ�นก�รณ์อย่�ง 
ใกล้ชิด โดยจะส่งสัญญ�ณล่วงหน้�ของก�รเพ่ิมข้ึนของคว�มเส่ียง  
ในด้�นต่�งๆ ของกิจก�ร พร้อมกำ�หนดระดับคว�มเบี่ยงเบน 
จ�กเกณฑ์ ซึ่งดัชนีชี้วัดคว�มเสี่ยงดังกล่�ว ส�ม�รถเป็นได้ทั้ง
ดัชนีชี้วัดที่ส�เหตุ (Leading indicator) หรือดัชนีวัดผลที่เกิดขึ้น
แลว้จ�กก�รปฏบิตังิ�น (Lagging indicator) ตวัอย�่งเชน่ บรษิทั
ใชจ้ำ�นวนของข่�วในเชงิลบทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รปฏบัิตดิ�้นแรงง�น 
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดคว�มเสี่ยงเรื่องอุปสรรคท�งก�รค้�ที่ไม่ใช่ 
ม�ตรก�รท�งภ�ษ ีและใชส้ดัสว่นของก�รรบัสนิค�้ตรงตอ่เวล�
เป็นตัวชี้วัดคว�มเสี่ยงก�รบริห�รสินค้�คงคลัง
 

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหารกลุ่มไทยยูเนี่ยน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ระดับกลุ่ม ผู้รับผิดชอบดูแลความเสี่ยง
ของกลุ่ม

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ของกลุ่ม

ระดับบริษัทย่อย ผู้รับผิดชอบดูแลความเสี่ยง
ระดับบริษัทย่อย

ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง

ข่าวการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

สัดส่วนการรับสินค้า
ตรงต่อเวลา

ส่วนร�ยละเอียดในหน้�ถัดไป บริษัทได้ระบุถึงร�ยละเอียด 
คว�มเสีย่ง ผลกระทบทีอ่�จเกดิขึน้ ก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่ง  
ซึ่งเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนทั้ง 6  
ดังด้�นล่�ง

ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารจัดการ
 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เป็นบริษัทแปรรูปอ�ห�รทะเลชั้นนำ�ในระดับโลกที่มีผลก�รดำ�เนินง�นและผลประกอบก�รบริษัทเกี่ยวข้องกับ 
คว�มเสีย่งหล�กหล�ยรปูแบบในอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเล คว�มเสีย่งบ�งประก�รบรษัิทส�ม�รถจดัก�รเพื่อลดผลกระทบ และ/หรอื
ลดโอก�สเกิดได้ อย่�งไรก็ต�ม มีปัจจัยเสี่ยงบ�งประก�รอยู่นอกเหนือก�รควบคุมหรือก�รจัดก�รของบริษัทและอ�จส่งผลกระทบ
อย�่งมีนัยสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินง�น ผลประกอบก�ร หรือชื่อเสียงของบริษัท

เรด�ร์ด้�นล่�งแสดงให้เห็นภ�พรวมของคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญต่อธุรกิจที่มีต่อกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2563 นอกจ�กนี้ ยังมีคว�มเสี่ยงใหม่
เพิ่มเติมที่ได้จ�กก�รวิเคร�ะห์ร่วมกันในก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รของผู้บริห�รระดับกลุ่มบริษัท

นอกจ�กนี ้บรษัิทตระหนกัดว่ี�นกัลงทนุใหค้ว�มสนใจพจิ�รณ�
ปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และก�รกำ�กับดูแล (ESG)  
ในกระบวนก�รตัดสินใจในก�รลงทุนม�กขึ้น เนื่องจ�กปัจจัย
เหล่�นี้อ�จส่งผลได้ทั้งบวกและลบต่อคว�มส�ม�รถของบริษัท
ในก�รสร้�งมูลค่�ในระยะย�ว และประเด็นนี้ยังสอดคล้องกับ
พันธกิจของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในก�รพัฒน�
คุณภ�พของบริษัทจดทะเบียนให้มุ่งสู่ก�รเติบโตที่ยั่งยืน ดังนั้น  
บริษัทจึงได้ระบุก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยง 
ที่ช่วยสนับสนุนก�รพัฒน�ของปัจจัยทั้งส�มประก�ร (ESG)

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล

ระดับความเสี่ยง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ระดับความเสี่ยงลดลง

ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

ระดับความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นใหม่

แผนภาพความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 
ทางการเงิน

ความเสี่ยง 
ทางกลยุทธ์

ความเสี่ยง
ทางกฎหมาย

และการปฏิบัติตาม
ความเสี่ยง
การด�าเนินงาน

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

อุปสรรคทางการค้า

การบริหารหลัง
ควบรวมกิจการ

การแข่งขัน 
ในอุตสาหกรรมปลา 
และอาหารทะเล

นวัตกรรมการแข่งขัน

วัตถุดิบ

การจัดการสินค้า
คงเหลือการปฏิบัติการ

และความปลอดภัย

ภัยคุกคามทางไซเบอร์

โรคระบาด
ทั่่วโลก

ระดับความเสี่ยงคงเหลือ 

สูง

ปานกลาง-สูง

ปานกลาง

ขยะพลาสติกในท้องทะเล การปฏิรูปทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้และการเคลื่อนย้ายตลาด

อัตราแลกเปลี่ยน
และความเสี่ยงอื่นทางการเงิน 

กฎหมายและกฎระเบียบ

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก

ขยายธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

มองหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่

สร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�าเนินธุรกิจ 

ในอนาคต

สืบสานความเป็นผู้น�า
ด้านความยั่งยืน

พัฒนาบุคลากร
ของเรา

สิ่งแวดล้อม สังคม การก�ากับดูแลความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน
ส�ม�รถศึกษ�ร�ยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อกลยุทธ์ของ 
ไทยยูเนี่ยน



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)106 107ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

โรคระบ�ดทั่วโลก

คำ�อธิบ�ยและผลกระทบ ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ในปี 2563 “โควดิ 19” วกิฤตด้�นสุขภ�พ
และเศรษฐกิจที่เลวร้�ยที่สุดในหน้�
ประวัตศิ�สตร์ในช่วงเวล�ไม่กี่ปีม�นี้ 
ยังคงขย�ยวงกว้�งและสร้�งคว�มกังวล
ด�้นสุขภ�พและคว�มไม่แน่นอนท�ง
เศรษฐกจิให้กับผู้คนในธุรกจิทุกภ�คส่วน
อย�่งที่ไม่เคยเป็นม�ก่อน 

สำ�หรับไทยยูเนี่ยน บรษิัทระดับโลก
ซึ่งมโีรงง�นผลิต สำ�นักง�น ลูกค้� 
และผู้บรโิภคทั่วโลก ก็ไม่ได้รับก�รยกเว้น
จ�กวกิฤตนี้ โรคระบ�ดทั่วโลกในครั้งนี้
นำ�ไปสู่สภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจ
ที่เปลี่ยนไปอย�่งม�ก มคีว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ
หล�ยประก�รดังต่อไปนี้เกดิขึ้น 
1. คว�มเสี่ยงต่อสุขภ�พของพนักง�น
2. คว�มเสี่ยงต่อก�รผลติ
 และก�รหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปท�น 
3. คว�มเสี่ยงต่อผลประกอบก�รท�งธุรกิจ
 และคว�มเสี่ยงท�งก�รเงนิ เช่น 
 สนิเชื่อลูกค้� อัตร�แลกเปลี่ยน 
 และสภ�พคล่อง
4. คว�มเสี่ยงที่เกี่ยวกับคว�มส�ม�รถ
 ในก�รตอบสนองต่อม�ตรก�ร
 ด้�นส�ธ�รณสุขในแต่ละประเทศ 
 แต่ละรัฐ แต่ละเมอืง 
5. คว�มเสี่ยงที่ต่อคว�มมั่นใจของ
 ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในคว�มส�ม�รถ
 ของบรษิัทที่จะตอบสนองต่อ
 คว�มท้�ท�ยอย่�งมปีระสทิธภิ�พ 

ในอีกมุมหนึ่งโควดิ 19 ไม่ได้นำ�คว�มเสี่ยง 
แต่ได้นำ�โอก�สแก่บริษัท เช่น ก�รเพิ่มขึ้น 
ของอุปสงค์ต่อก�รบริโภคอ�ห�ร 
เพื่อสุขภ�พซึ่งเป็นผลดตี่อผลประกอบก�ร
บรษิัท และเปิดให้บรษิัทมโีอก�สส่งมอบ
คว�มช่วยเหลือด้�นมนุษยธรรมแก่ชุมชน
ที่บรษิัทดำ�เนนิง�นอยู่ 

เพื่อรับมอืกับก�รแพร่ระบ�ดอย่�งมีประสทิธภิ�พตั้งแต่เกิดโรคระบ�ด
บรษิัทได้รเิริ่มม�ตรก�รและทมีบรหิ�รภ�วะวกิฤต (Crisis Management 
Teams: CMTs) ทั้งในระดับกลุ่มบรษิัทและระดับบรษิัทย่อยในแต่ละประเทศ

บรษิัทให้คว�มสำ�คัญยิ่งต่อสุขภ�พ คว�มปลอดภัย และคว�มเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักง�น คู่ค�้ ลูกค�้ และชุมชนท้องถิ่น บรษิัทปฏบิัติต�มม�ตรก�ร
ที่รัฐบ�ลและหน่วยง�นท้องถิ่นกำ�หนดอย�่งเคร่งครัด รวมทั้งออกม�ตรก�ร
คว�มปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�น
และนอกสถ�นที่ทำ�ง�น เช่น ก�รตรวจวัดอุณหภูมกิ่อนเข�้พื้นที่ และ
ก�รจำ�กัดผู้ม�ตดิต่อ ก�รตดิตั้งจุดล�้งมือและจุดบรกิ�รแอลกอฮอล์
ที่ท�งเข้�และพื้นที่ส่วนกล�ง จัดระเบียบพื้นที่ก�รทำ�ง�นและพื้นที่
ส่วนกล�งใหม่เพื่อให้มกี�รรักษ�ระยะห่�งและก�รป้องกันอย่�งเพยีงพอ
จัดให้มกี�รทำ�ง�นจ�กบ้�นและก�รสลับกลุ่มเข�้พื้นที่ทำ�ง�น 
ม�กเท่�ที่จะเป็นไปได้

นอกจ�กนี้ ตั้งแต่ปล�ยเดือนธันว�คม 2563 ที่มกี�รระบ�ดรอบใหม่
กระจ�ยตัวอย่�งรวดเร็วในจังหวัดสมุทรส�คร จนถงึต้นเดอืนกุมภ�พันธ์ 2564 
บริษัทได้ทำ�ก�รตรวจห�เชื้อพนักง�นทุกคนที่ทำ�ง�นในจังหวัดสมุทรส�คร
2 ครั้ง บรษิัทมมี�ตรก�รที่รัดกุมเพื่อดูแลผู้ตดิเชื้อ ต�มแนวท�งปฏบิัติ
ของรัฐบ�ล ระบุและตรวจห�เชื้อผู้มคีว�มเสี่ยงที่อยู่ใกล้ชดิผู้ตดิเชื้อ 
และทำ�คว�มสะอ�ดฆ่�เชื้อบรเิวณที่มผีู้ม�ตดิต่ออย่�งละเอียด 
นอกจ�กนี้ บ�งโรงง�นของบรษิัทอยู่ในโครงก�ร “seal & bubble” 
ต�มข้อกำ�หนดของรัฐบ�ล 

ในส่วนของก�รผลติและห่วงโซ่อุปท�น นอกจ�กม�ตรก�รต�มที่ได้กล�่ว
ข้�งต้น โรงง�นทั้งหมดของบรษิัทมแีผนก�รดำ�เนนิธุรกจิอย่�งต่อเนื่อง
ตั้งแต่เริ่มมกี�รแพร่ระบ�ด ซึ่งมกี�รปรับปรุงข้อมูลต�มสถ�นก�รณ์ 
แผนก�รดำ�เนนิธุรกจิอย�่งต่อเนื่อง ตัวอย่�งเช่น ก�รเพิ่มก�รผลติสนิค�้
และก�รสำ�รองวัสดุจำ�เป็นต่อก�รผลติพจิ�รณ�สถ�นะคู่ค�้ของบรษิัท
และว�งแผนจัดก�รเพื่อลดคว�มเสี่ยงด้�นคู่ค�้ เช่น หลกีเลี่ยงก�รพึ่งพงิ
คู่ค้�เพียงร�ยเดยีว และพัฒน�แผนท�งเลือกโรงง�นผลติสำ�รอง
ห�กมโีรงง�นต้องหยุดก�รผลติเป็นก�รชั่วคร�ว ณ เดอืนกุมภ�พันธ์ 2564 
โรงง�นทั้งหมดของไทยยูเนี่ยนยังคงเปิดดำ�เนินก�ร มผีลกระทบ
เพยีงเล็กน้อยต่อกำ�ลังก�รผลติ แต่ก�รส่งสินค�้ได้ต�มกำ�หนด

โรคระบ�ดทั่วโลก

คำ�อธิบ�ยและผลกระทบ ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ในส่วนของผลก�รดำ�เนนิง�นและคว�มเสี่ยงท�งก�รเงนิ บรษิัทจัดทำ�
ก�รทดสอบภ�วะวกิฤตของกลุ่มบรษิัทในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ เพื่อให้เข�้ใจ
คว�มเป็นไปได้และผลกระทบท�งธุรกจิพร้อมทั้งเตรยีมแผนบรหิ�ร
จัดก�รวกิฤตเหล่�นั้นไว้ล่วงหน้�เพื่อให้มั่นใจในคว�มต่อเนื่องท�งธุรกจิ 
ม�ตรก�รเหล่�นี้มุ่งเน้นก�รคงกำ�ไรสุทธ ิรักษ�สภ�พคล่อง และก�รรักษ�
สถ�นะท�งก�รเงนิที่สำ�คัญต�มพันธะสัญญ�ที่เกี่ยวข้อง ม�ตรก�รต่�งๆ
ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ แผนปกป้องเงนิสด ก�รเฝ้�ระวังและให้สนิเชื่อลูกค้� 
และก�รรักษ�ระดับสนิค้�คงคลังให้เหม�ะสม 

โดยรวม ผลประกอบก�รของบรษิัทอยู่ในเกณฑ์ด ีร�ยได้จ�กผลติภัณฑ์
อ�ห�รทะเลประเภทแช่เยอืกแข็งและแช่เย็นลดลงเล็กน้อยเนื่องจ�กอุปสงค์
จ�กธุรกจิบรกิ�รด้�นอ�ห�รได้รับผลกระทบจ�กม�ตรก�รล็อกด�วน์
และก�รบรโิภคในร้�นอ�ห�รลดลง ในท�งกลับกันผลติภัณฑ์อ�ห�รทะเล 
แปรรูปและผลติภัณฑ์สัตว์เลี้ยงเตบิโตขึ้นเนื่องจ�กผู้บรโิภคประกอบอ�ห�รเอง
ที่บ้�นม�กขึ้นและมองห�ผลติภัณฑ์อ�ห�รที่ดตี่อสุขภ�พและร�ค�
เหม�ะสม ก�รเตบิโตนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลม�จ�กก�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�น
อย่�งมปีระสทิธภิ�พของบริษัทที่ทันต่อก�รเตบิโตของอุปสงค์ 

จ�กกลยุทธ์ SeaChange® และพันธกิจของบริษัทในก�รช่วยเหลือชุมชน
ที่เร�มีก�รดำ�เนินง�นอยู่ และให้สอดคล้องกับเป�้หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน
ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ เป�้หม�ยที่ 2 เรื่องก�รขจัดคว�มหิวโหย 
และเป�้หม�ยที่ 8 ก�รจ้�งง�นที่มีคุณค่�และก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ 
บริษัทได้บริจ�คผลิตภัณฑ์อ�ห�รทะเลเพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบ 
และส่งมอบให้กับท�งก�รและบุคล�กรที่มีส่วนช่วยในก�รต่อสู้กับ
โรคระบ�ดในครั้งนี้ในหล�ยประเทศทั่วโลก 

องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน 
ที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มุ่งจะท�าให้ส�าเร็จ

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุน  
การพัฒนา ESG

สร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�าเนินธุรกิจ 

ในอนาคต

สืบสานความเป็นผู้น�า
ด้านความยั่งยืน

พัฒนาบุคลากร
ของเรา

สิ่งแวดล้อม สังคม การก�ากับดูแล



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)108 109ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

วัตถุดิบ

คำ�อธิบ�ยและผลกระทบ ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ร�ค�วัตถุดิบที่สำ�คัญของบริษัท เช่น  
ปล�ทูน่�และกุ้งเปรียบเสมือนร�ค�สินค้�
โภคภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ไม่มีเครื่องมือบริห�ร
คว�มเสี่ยงโดยตรง และร�ค� 
มีก�รเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
อย่�งรวดเร็ว

กลยุทธ์ก�รจัดห�วัตถุดิบอ�ห�รทะเลของบริษัทเน้นที่ก�รสร�้งคว�มสมดุล
ระหว่�งปริม�ณวัตถุดิบและคว�มผันผวนของร�ค�  รวมถึงก�รจัดห�วัตถุดิบ
ที่ยั่งยืนได้อย่�งต่อเนื่องจ�กซัพพล�ยเออร์ที่เชื่อถือได้

ปลาทูน่า ปลาทูน่า

ในปี 2563 ตล�ดปล�ทูน่�หล�ยส�ยพันธุ์ 
ทั่วโลกยังคงประสบกับคว�มท้�ท�ย 
ด�้นร�ค�และอุปท�นที่ผันผวน นอกจ�กนี้
ยังประสบกับคว�มผันผวนในอุปสงค์ 
และข้อจำ�กัดด�้นก�รขนส่งอันเป็นผล 
ม�จ�กก�รระบ�ดของโควิด 19  

ร�ค�ปล�ทูน่�พันธุ์ท้องแถบ (Skipjack)  
เริ่มต้นปีในระดับต่ำ�แต่ปรับตัวสูงขึ้น 
ต่อเนื่องม�จนถึงเดือนเมษ�ยนเนื่องจ�ก
ก�รประมงที่ลดลงประกอบกับอุปสงค์
ที่ขย�ยตัวอันเป็นผลม�จ�กคว�มไม่แน่นอน
ที่เกิดจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรค  
ร�ค�ปรับลดลงในเดือนพฤษภ�คม 
ถึงเดือนกรกฎ�คมเนื่องจ�กมีก�รประมง
เพิ่มขึ้นประกอบกับอุปสงค์ชะลอตัวลง 
ตล�ดปรับตัวขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงห�คม
และไปแตะจุดสูงสุดของปีในเดือนกันย�ยน
เนื่องจ�กก�รประมงและอุปท�นที่ลดลง
ในช่วงที่มห�สมุทรแปซิฟิกตะวันตก  
ห้�มเรือประมงจับปล�ด้วยเครื่องมือ 
ล่อปล� ในช่วงไตรม�สที่ 4 ตล�ดปรับลง 
อีกครั้งเนื่องจ�กก�รประมงที่เพิ่มขึ้น 
แต่อุปสงค์อ่อนตัวลงจ�กธุรกิจบริก�ร 
ด�้นอ�ห�รจ�กก�รระบ�ดของโรคโควิด 19 

ร�ค�ของปล�ทูน่�พันธุ์ครีบเหลือง  
(Yellowfin) และพันธุ์ครีบย�ว (Albacore)  
ยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วงไตรม�สแรก 
ของปี 2563 ในขณะที่อุปท�นเพิ่มขึ้น 
อย่�งต่อเนื่อง ร�ค�ของปล�ทูน่�ทั้งสอง 
ส�ยพันธุ์ปรับลดลงและทรงตัว 
ใน 3 ไตรม�สที่เหลือของปี 

บริษัทมีหน่วยง�นจัดซื้อปล�ระดับกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย 
ทีมผู้เชี่ยวช�ญ โดยเพิ่มประสิทธิภ�พคว�มส�ม�รถในก�รจัดห�วัตถุดิบ
เชิงกลยุทธ์และยกระดับก�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�นของปล� 
จ�กก�รรวมศูนย์ก�รจัดซื้อ ทำ�ให้บริษัทส�ม�รถใช้ศักยภ�พระดับโลก 
และมีคว�มส�ม�รถในก�รจัดห�วัตถุดิบที่ดีที่สุดในอุตส�หกรรม

ในระดับปฏิบัติก�ร ทีมจัดซื้อติดต�มสถ�นก�รณ์อย�่งใกล้ชิด
และบริห�รจัดก�รคว�มท้�ท�ยในด�้นร�ค�วัตถุดิบและอุปท�น
ที่บริษัทต้องเผชิญในก�รทำ�ธุรกิจ ก�รบริห�รจัดก�รดังกล่�ว
ได้เพิ่มก�รสื่อส�รและให้ข้อมูลที่โปร่งใส ตลอดห่วงโซ่อุปท�น
ของโรงง�นผลิตทุกโรงง�นของไทยยูเนี่ยน

วัตถุดิบ

คำ�อธิบ�ยและผลกระทบ ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

กุ้ง กุ้ง

โดยรวม ร�ค�วัตถุดิบกุ้งไทยในปี 2563  
สูงกว�่ปี 2562 เนื่องจ�กอุปท�นมีอยู่ 
จำ�กัด ทั้งนี้เป็นเพร�ะผู้เลี้ยงกุ้งท้องถิ่น 
เผชิญกับก�รยับยั้งก�รระบ�ดของโรค  
(โรคขี้ข�ว โรคตัวแดงดวงข�ว  
โรคอีเอชพี และอื่นๆ) และภ�พรวมตล�ด 
ที่ไม่สดใส ทำ�ให้ผู้เลี้ยงกุ้งชะลอก�รเลี้ยง
และก�รเก็บเกี่ยวผลผลิตกุ้ง ก�รระบ�ด
ของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริก�ร
ด้�นอ�ห�รในตล�ดส่งออกหลักและตล�ด
ในประเทศเนื่องจ�กก�รล็อกด�วน์ 
และข้อปฏิบัติเรื่องก�รเว้นระยะห่�ง 

นอกจ�กนี้ ก�รแข็งค่�ของเงินบ�ท 
ตั้งแต่ไตรม�สที่ 2 เมื่อเทียบกับประเทศ 
ผู้ส่งออกกุ้งหลักประเทศอื่นเป็นปัจจัยเสี่ยง 
และยิ่งทำ�ให้ภ�พรวมก�รส่งออกในปี 2563 
ตกต่ำ�ลง เมื่อร�ค�วัตถุดิบในรูปสกุลเงิน
ดอลล�ร์สูงขึ้นบริษัทผลิตภัณฑ์แปรรูป 
และผู้ส่งออกต้องเผชิญกับแรงกดดัน 
ทั้งต้นทุนและด้�นร�ค�ข�ยที่มีผล 
ต่อคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและทำ�กำ�ไร  

บริษัทจัดจำ�หน่�ยอ�ห�รแช่เยือกแข็ง
ในสหรัฐอเมริก�ของเร� (บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน 
โฟรเซ่น โปรดักส์) ได้รับผลกระทบจ�ก
คว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบที่เกิด 
จ�กระดับอุปสงค์และอุปท�นไม่สมดุลกัน 
ในประเทศผู้ผลิตหลัก และต้นทุนสินค้�
คงคลังของบริษัท แต่ทั้งนี้ บริษัท 
ได้ลดคว�มเสี่ยงเหล�่นี้ด้วยก�รพัฒน�
และกระจ�ยฐ�นคู่ค้�และลูกค�้ให้มี 
คว�มหล�กหล�ยและลดก�รกระจุกตัว

เพื่อสร้�งคว�มแตกต�่งในก�รแข่งขัน ลดแรงกดดันด้�นต้นทุน  
และสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร บริษัทลงทุนในกระบวนก�รผลิต 
และเครื่องมือในก�รผลิตใหม่ๆ เพื่อให้ส�ม�รถผลิตสินค้�ได้ต�มม�ตรฐ�น
และคว�มต้องก�รที่ลูกค้�ต้องก�ร พร้อมทั้งส�ม�รถได้ก�รรับรอง
ต�มม�ตรฐ�นส�กล นอกจ�กนี้ ยังมีก�รเปิดตัวผลิตภัณฑ์จ�กนวัตกรรม
ของบริษัทและริเริ่มโครงก�รด้�นคว�มยั่งยืนระดับแนวหน้�ของอุตส�หกรรม

นอกจ�กนี้ บริษัทมีก�รจัดห�วัตถุดิบเชิงกลยุทธ์ (โดยคำ�นึงถึงช่วงเวล�ซื้อ 
และปริม�ณซื้อ) โดยวิเคร�ะห์จ�กองค์คว�มรู้ภ�ยในองค์กร และคว�มเข้�ใจ
ในเรื่องคว�มสมดุลของอุปสงค์และอุปท�นภ�ยในประเทศไทย ซึ่งช่วยทำ�ให้
ร�ค�ของบริษัทแข่งขันได้

บริษัทยังได้ดำ�เนินโครงก�รผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีเป้�หม�ย
เพื่อลดก�รพึ่งพิงแรงง�น และเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รผลิต และรักษ�
ม�ตรฐ�นคุณภ�พของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเท�ผลกระทบจ�ก
ก�รแข็งค่�ของเงินบ�ทซึ่งมีผลต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท

เพื่อลดก�รพึ่งพิงบ�งตล�ดม�กเกินไป บริษัทกระจ�ยคว�มเสี่ยง 
ด้วยก�รส่งออกสินค�้ไปหล�กหล�ยประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มอ�เซียน 
นอกเหนือจ�กข�ยในประเทศไทย นอกจ�กนี้ บริษัทยังเป็นพันธมิตร 
กับลูกค�้ร�ยใหญ่ด้วยก�รทำ�สัญญ�ก�รจัดห�วัตถุดิบให้บริษัทโดยเฉพ�ะ
สำ�หรับช่วงเวล�หนึ่งเพื่อให้ได้ร�ค�ที่มีเสถียรภ�พและได้ปริม�ณเพียงพอ 
ในก�รทำ�ธุรกิจ



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)110 111ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

วัตถุดิบ

คำ�อธิบ�ยและผลกระทบ ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ปลาแซลมอน ปลาแซลมอน

ร�ค�ปล�แซลมอนน้ำ�หนัก 3 - 6 กิโลกรัม 
ในตล�ดโลกเฉลี่ยทั้งปี 2563 อยู่ในระดับ
ต่ำ�กว่�ร�ค�ในปี 2562 เนื่องจ�กโควิด 19 
ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก และก�รปิด 
ภ�คบริก�รอ�ห�รทำ�ให้อุปสงค์ลดลง 
ในด้�นอุปท�น มีก�รข�ดตล�ด 
เล็กน้อยยกเว้นในช่วงสัปด�ห์สุดท้�ย 
ของปี 2563 วัตถุดิบข�ดตล�ด มีส�เหตุ
จ�กประเทศสกอตแลนด์ อันเป็นผล 
ม�จ�กก�รถอนตัวออกจ�กสหภ�พยุโรป
ของสหร�ชอ�ณ�จักร (Brexit) 
 

เร�ดำ�เนินง�นต�มกลยุทธ์ของเร�ซึ่งทำ�ให้เร�ส�ม�รถปรับตัว 
ต่อก�รเปลี่ยนแปลงได้อย�่งรวดเร็วด้วยก�รใช้เครื่องมือป้องกันคว�มเสี่ยง
และรักษ�คว�มยืดหยุ่นให้เหม�ะสม 

ยิ่งไปกว่�นั้น บริษัทใช้เครื่องมือติดต�มปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์
และอุปท�น และปรับกลยุทธ์ของบริษัทห�กจำ�เป็น 

องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน 
ที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มุ่งจะท�าให้ส�าเร็จ

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุน  
การพัฒนา ESG

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก 

สร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�าเนินธุรกิจ 

ในอนาคต

พัฒนาบุคลากร
ของเรา

สิ่งแวดล้อม สังคม การก�ากับดูแล

ก�รปฏิบัติก�รและคว�มปลอดภัย

คำ�อธิบ�ยและผลกระทบ ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

บริษัทอ�จมีคว�มเสี่ยงเกิดขึ้นในโรงง�น
ผลิตได้ในรูปแบบต่�งๆ นับตั้งแต่ 
ก�รจัดก�รวัตถุดิบอ�ห�รทะเลไปจนถึง
กระบวนก�รแปรรูปและก�รผลิต 
เป็นสินค้�สำ�เร็จรูป คว�มเสี่ยง 
อ�จเกี่ยวข้องกับด�้นต่�งๆ เช่น  
อ�ชีวอน�มัย และคว�มปลอดภัย
ของพนักง�น ภัยพิบัติต่อโรงง�น คุณภ�พ
อ�ห�ร ก�รควบคุมต้นทุน ก�รจัดก�ร
สินค้�คงคลัง คว�มเสี่ยงเหล�่นี้ 
อ�จส่งผลกระทบทั้งท�งตรงและท�งอ้อม
ต่อก�รผลิต เป�้ยอดข�ย และเป�้หม�ย
ของบริษัท

บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒน�อย�่งต่อเนื่อง 
ในด้�นต่�งๆ ดังต่อไปนี้
• คว�มปลอดภัยที่โรงง�น
• ต้นทุนก�รผลิต 
• คว�มปลอดภัยของอ�ห�ร
• คุณภ�พของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง

คว�มต้องก�รที่ซับซ้อนขึ้นของผู้บริโภค
ทั้งในด้�นคุณภ�พและคว�มต้องก�ร
ท�งโภชน�ก�ร 

ไทยยูเนี่ยน ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มเป็นเลิศในก�รดำ�เนินง�นและตระหนักดี
ถึงคว�มสำ�คัญของก�รมีวินัยในก�รพัฒน�อย�่งต่อเนื่อง

ในด้�นคว�มเสี่ยงด้�นคว�มปลอดภัย บริษัทได้ทำ�ก�รประเมินคว�มเสี่ยง 
ในแต่ละโรงง�นผลิตเนื่องจ�กรูปแบบคว�มเสี่ยงมีก�รเปลี่ยนแปลง 
ต�มสถ�นก�รณ์ (ไม่ว�่จะด้วยส�เหตุจ�กมนุษย์หรือภัยธรรมช�ติ)  
นอกจ�กนี้ บริษัทมีก�รประเมินม�ตรฐ�นด้�นคว�มปลอดภัยของเร� 
อยู่ตลอดเวล�เพื่อปิดช่องโหว่ เร�ได้ดำ�เนินโครงก�รเชิงวิศวกรรม ก�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยงและก�รจำ�กัดคว�มเสี่ยง ยกตัวอย�่งเช่น ก�รพัฒน�แผนแม่บท
ซึ่งรวมถึงแนวท�งปฏิบัติที่ได้ม�ตรฐ�น และก�รลงทุนที่จำ�เป็น โดยเฉพ�ะ
โครงก�รลดคว�มเสี่ยงก�รเกิดอัคคีภัยและแอมโมเนียรั่วไหล

นอกจ�กนี้ บริษัทมีก�รพิจ�รณ�อย�่งรัดกุมในก�รลงทุนโครงก�รใหม่ 
และก�รเปลี่ยนแปลงต�่งๆ ในเรื่องของแบบโรงง�น ก�รก่อสร้�ง อุปกรณ์ 
เครื่องจักร และอื่นๆ ที่อ�จนำ�ไปสู่คว�มเสี่ยงด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย 
และสิ่งแวดล้อม (SHE) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปต�มแนวท�งก�รพิจ�รณ� 
ต�มกรอบด�้น SHE ก่อนจะมีก�รอนุมัติก�รลงทุน

ด้�นต้นทุนคว�มส�ม�รถในก�รผลิต บริษัทมีโครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ 
ก�รผลิตของทั้งกลุ่มบริษัทโดยคำ�นึงถึงค่�ใช้จ่�ยในก�รลงทุน เช่น  
ก�รใช้ระบบอัตโนมัติ ก�รบำ�รุงรักษ�ทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)  
ก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รใช้แรงง�นให้เหม�ะสมอย่�งต่อเนื่อง  
ก�รเพิ่มสัดส่วนของก�รผลิต “ที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก”   

ด้�นคว�มปลอดภัยและคุณภ�พของผลิตภัณฑ์ บริษัทมีระบบบริห�รจัดก�ร
คุณภ�พที่เป็นม�ตรฐ�นเดียวกันทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจในคว�มปลอดภัย 
ของอ�ห�ร คุณภ�พสินค้�เป็นไปต�มม�ตรฐ�น และสร้�งคุณค่� 
ให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้ ระบบก�รจัดก�รคุณภ�พภ�ยในได้รับก�รตรวจสอบ 
และรับรองจ�กหน่วยง�นรับรองอิสระ เพื่อให้เป็นต�มม�ตรฐ�นภ�ยใน 
ขององค์กร รวมถึงเป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กล กฎหม�ยและข้อบังคับ 
ต�มแนวท�งของหน่วยง�นกำ�กับดูแล บริษัทได้รับก�รรับรองด้�นคุณภ�พ
และคว�มปลอดภัยของอ�ห�รจ�กหล�ยหน่วยง�น อ�ทิ ISO9001, 
ISO14001, TIS18001, BRC, BAP, GMP, HACCP, Halal, Kosher

องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน 
ที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มุ่งจะท�าให้ส�าเร็จ

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุน  
การพัฒนา ESG

สร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�าเนินธุรกิจ 

ในอนาคต

สืบสานความเป็นผู้น�า
ด้านความยั่งยืน

พัฒนาบุคลากร
ของเรา

สิ่งแวดล้อม สังคม การก�ากับดูแล



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)112 113ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

กฎหม�ยและกฎระเบียบ

คำ�อธิบ�ยและผลกระทบ ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ธุรกิจของบริษัทต้องเกี่ยวข้องกับกฎหม�ย
และกฎระเบียบในหล�ยประเทศ 
ที่บริษัทมีก�รดำ�เนินง�นอยู่ รวมถึง 
กฎหม�ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินท�งปัญญ� คว�มรับผิดชอบ 
ต่อสินค้� ก�รตล�ด ก�รป้องกัน 
ก�รผูกข�ดท�งก�รค้� ก�รแข่งขัน 
ท�งก�รค้� สิ่งแวดล้อม ก�รจ้�งง�น  
ก�รต่อต้�นก�รติดสินบนหรือต่อต้�น 
ก�รทุจริต ก�รปกป้องข้อมูลและคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และเรื่องอื่นๆ
 
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่�นม�นี้ กฎหม�ย 
เรื่องก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือก�รปกป้องข้อมูลเริ่มมีผลบังคับใช้  
ซึ่งรวมถึงเกือบทุกประเทศในทวีปยุโรป 
และหล�ยประเทศในละตินอเมริก� เอเชีย 
และแอฟริก� กฎหม�ยและกฎระเบียบ 
ที่สำ�คัญในหมวดนี้ได้แก่ GDPR  
(กฎหม�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของพลเมืองที่อ�ศัยอยู่ในสหภ�พยุโรป)  
และพระร�ชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำ�หรับประเทศไทย 
ส่วนประเทศสหรัฐอเมริก� นอกจ�กจะมี
กฎหม�ยเดิมที่เกี่ยวข้องในด้�นข้อมูลอยู่แล้ว  
ยังมีกฎหม�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และคว�มปลอดภัยเพิ่มเติมในแต่ละรัฐ  
สำ�หรับไทยยูเนี่ยน บริษัทมีโรงง�น  
พนักง�น ลูกค้� คู่ค้� และผู้ม�ติดต่อทั่วโลก 
ซึ่งนับเป็นคว�มท้�ท�ยในด้�นก�รจัดก�ร
และควบคุมเรื่องก�รคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ก�รส่งข้อมูลระหว่�งประเทศ
และพัฒน�ก�รของอ�ชญ�กรรมไซเบอร์ได้
เพิ่มคว�มเสี่ยงเป็นทวีคูณ และจะมีม�ตรก�ร
คว�มปลอดภัยใหม่ออกม�เพื่อดูแล 
เรื่องเครือข�่ย โครงสร้�งพื้นฐ�นท�ง
อินเตอร์เน็ต ก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข�้ใจ 
ให้ส�ธ�รณะและกระบวนก�รทำ�ง�น 

ก�รละเมิดกฎหม�ย หรือก�รไม่ตระหนัก
ถึงก�รเปลี่ยนแปลงของกฎหม�ย
หรือกฎระเบียบ รวมถึงก�รตีคว�มท่ีเก่ียวข้อง 
อ�จจะนำ�ไปสู่ก�รถูกปรับเป็นมูลค่�
มห�ศ�ล ถูกลงโทษ และส่งผลเสียต่อ
ผลก�รดำ�เนินง�นและชื่อเสียงของบริษัท

บริษัทมีแผนกกฎหม�ยและก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่ติดต�ม 
คว�มเปลี่ยนแปลงของกฎหม�ยและกฎระเบียบต�่งๆ รวมทั้งแจ้งให้หน่วยง�น 
ที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหม�ยทร�บถึงก�รดำ�เนินง�นของบริษัทอย�่งสม่ำ�เสมอ

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว�่บริษัทเข�้ใจและดำ�เนินก�รอย่�งเหม�ะสม  
บริษัทจึงได้จัดทำ�นโยบ�ย แนวปฏิบัติที่จำ�เป็นและจัดอบรมให้กับพนักง�น 
ที่เกี่ยวข้องทร�บถึงประเด็นที่สำ�คัญทั้งหมด บริษัทยังคงจัดอบรม  
และเพิ่มคว�มตระหนักรู้ของพนักง�นในเรื่องกฎหม�ยและกฎระเบียบต�่งๆ  
ที่บริษัทต้องปฏิบัติต�ม รวมทั้งแจ้งให้ทร�บถึงกฎหม�ยและกฎระเบียบ 
ที่กำ�ลังจะมีผลบังคับใช้ในอน�คต  

ในส่วนของกฎหม�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและก�รปกป้องข้อมูล  
บริษัททร�บดีถึงพัฒน�ก�รของกฎหม�ยทั่วโลกในด�้นก�รคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลและคว�มปลอดภัยของข้อมูล และจะปฏิบัติต�มกฎหม�ย 
และกฎระเบียบดังกล่�ว โดยบริษัทได้ออกม�ตรก�รหล�ยด้�นเพื่อให้มั่นใจ
ว่�ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปต�มที่กฎหม�ยและกฎระเบียบได้กำ�หนดไว้  
โดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้
• บริษัทใช้กลยุทธ์ด�้นก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบซึ่งครอบคลุม ผนวกรวม

ทุกแง่มุม และรวบรวมไว้ที่ศูนย์กล�งเพื่อให้ส�ม�รถปฏิบัติต�มกฎระเบียบ
เรื่องก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและคว�มปลอดภัยของข้อมูล 

• บริษัทได้เตรียมผู้เชี่ยวช�ญด้�นกฎระเบียบเพื่อทำ�คว�มเข้�ใจร�ยละเอียด
ของกฎหม�ยและกฎระเบียบอย่�งถ่องแท้ 

• บริษัทได้ออกนโยบ�ยด้�นก�รปกป้องข้อมูลและขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร  
• บริษัทเก็บและประเมินข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัว  
• บริษัทได้เตรียมกลยุทธ์และแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

บริษัทมีคว�มคืบหน้�ในส่วนของคดีที่บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ ซึ่งเป็น 
บริษัทย่อยของบริษัทไทยยูเนี่ยน ถูกกล�่วห�ในปี 2560 ว�่ฝ่�ฝืนกฎหม�ย 
ว�่ด้วยก�รแข่งขันท�งก�รค�้ของสหรัฐอเมริก�ในตล�ดทูน�่ โดย ณ วันที่  
11 มกร�คม 2564 บริษัทได้บรรลุข้อตกลงในหลักก�รเพื่อยุติคดีฟ้องร้องนี้  

ขั้นตอนต่อจ�กนี้ คือเหลือเพียงก�รดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนท�งกฎหม�ย  
เพื่อให้ศ�ลอนุมัติให้ยุติคดีต�มข้อตกลงของคู่คว�ม โดยก�รยอมคว�ม
ต�มข้อตกลงนี้ จะม�สู่ก�รสิ้นสุดคดีนี้ในสหรัฐอเมริก�ที่มีต่อ
บริษัท ไทร–ยูเนี่ยน ซีฟู๊ดส์ ส่งผลให้คว�มเสี่ยงของบริษัทในด�้นที่เกี่ยวกับ
ก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบจะลดลงอย�่งมีนัยสำ�คัญเมื่อเทียบกับปีก่อน 

องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน 
ที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มุ่งจะท�าให้ส�าเร็จ

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุน  
การพัฒนา ESG

การก�ากับดูแลพัฒนาบุคลากร
ของเรา

นวัตกรรมเชิงก�รแข่งขัน

คำ�อธิบ�ยและผลกระทบ ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ร�ยได้ของบริษัทสัมพันธ์กับอุปสงค์ 
ของโลกและคว�มต้องก�รของลูกค้� 
ที่ต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งของก�รที่บริษัท 
จะบรรลุต�มเป�้หม�ยท�งธุรกิจ 
ขึ้นอยู่กับคว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และทำ�ก�รตล�ดได้
ต�มคว�มค�ดหวังของลูกค้� 
ซึ่งมีก�รเปลี่ยนแปลงตลอดเวล�  

คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม� ได้แก่  
• พฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งเปลี่ยนไปเน้น 

ที่ก�รซื้อของออนไลน์และก�รส่งสินค้�
ถึงที่ม�กขึ้น (bring in service) 
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• ก�รเปลี่ยนแปลงสัดส่วนประช�กร 

ซึ่งอ�จนำ�ไปสู่ลักษณะคว�มชอบ 
ในผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนไป  

• แนวโน้มที่ผู้บริโภคหันม�สนใจ 
อ�ห�รเพื่อสุขภ�พและสร้�ง 
คว�มยั่งยืนทั่วโลก  

บรษิทัตอ้งส�ม�รถตโีจทย์ก�รเปลีย่นแปลง
และสร้�งก�รพัฒน�ที่ตอบโจทย์ 
ได้อย�่งถูกต้อง ก�รไม่ส�ม�รถคิดค้น
นวัตกรรม หรือพัฒน�ผลิตภัณฑ์และ
กระบวนก�รผลิตอ�ห�รทะเลของบริษัทได้ 
หรอืไม่ส�ม�รถตอบสนองก�รเปลีย่นแปลง
ได้อย�่งต่อเนื่อง อ�จกระทบศักยภ�พ 
ในก�รแข่งขันและผลก�รดำ�เนินง�น 
ของบริษัท  

ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและสร�้งโอก�สท�งธุรกิจในด้�นนี้ บริษัทมีก�รกำ�กับ
ดูแลและขั้นตอนที่ตอบสนองได้ทันต่อทิศท�งของตล�ด มีก�รทบทวน 
แผนเชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว มีก�รทบทวนก�รจัดก�ร 
คว�มเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และริเริ่มโครงก�รเชิงกลยุทธ์ต�่งๆ เพื่อทำ�ประโยชน์ 
จ�กโอก�สที่เกิดขึ้นและจำ�กัดคว�มเสี่ยง 

ในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม� มีก�รลงทุนหล�ยโครงก�รเพื่อส่งเสริมด�้นนวัตกรรม
เชิงก�รแข่งขัน ยกตัวอย�่งเช่น  
• ก�รยกระดับก�รวิจัยและพัฒน�ของบริษัทอย่�งต่อเนื่อง 

ผ่�นศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Center ของเร� เพื่อตอบสนอง
 ก�รเปลี่ยนโลกธุรกิจที่ตอบโจทย์คว�มพึงพอใจของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  

และก่อให้เกิดคว�มยั่งยืน  
• ก�รลงทุนในบริษัทสต�ร์ทอัพผ่�นกองทุน Corporate Venture เพื่อผลักดัน

ให้เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีในอุตส�หกรรมอ�ห�ร โดยมีหล�ยโครงก�ร
เกิดขึ้นในปี 2563 เช่น ก�รลงทุนในบริษัทนวัตกรรมอ�ห�รสำ�หรับ

 ผู้เป็นโรคเบ�หว�น ก�รลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีกำ�จัดแมลง  
และก�รลงทุนในบริษัทอี-คอมเมิร์ซ ก�รลงทุนในบริษัทที่พัฒน�

 เทคโนโลยีเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ� และก�รลงทุนในบริษัทสต�ร์ทอัพ 
ด้�นก�รผลิตโปรตีนอ�ห�รทะเลจ�กเซลล์เพ�ะเลี้ยง 

• บริษัทได้ตั้งบริษัทร่วมทุน “อินเตอร์ฟ�ร์ม�-ซีวิต้� จำ�กัด” เพื่อพัฒน�
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภ�พที่ส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ที่ดี 

• บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ส่วนผสมจ�กอ�ห�รทะเลที่ดีต่อสุขภ�พ 
และสร�้งคว�มยั่งยืน อ�ทิ ผลิตภัณฑ์ผงแคลเซียมจ�กกระดูกปล�ทูน่� 
“UniQTMBONE” ผลิตภัณฑ์ ZEAvita แคลเซียมรูปแคปซูล  
ผลิตภัณฑ์ซุปปล�ทูน่�สกัดเข้มข้น ZEAvita - ZEAessen Boost  
และผลิตภัณฑ์น้ำ�มันปล�ทูน่� ZEAvita - tuna oil

องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน 
ที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มุ่งจะท�าให้ส�าเร็จ

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุน  
การพัฒนา ESG

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก

ขยายธุรกิจ 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

มองหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่

สร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�าเนินธุรกิจ 

ในอนาคต

สืบสานความเป็นผู้น�า
ด้านความยั่งยืน

พัฒนาบุคลากร
ของเรา

สิ่งแวดล้อม สังคม การก�ากับดูแล



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)114 115ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ภัยคุกค�มท�งไซเบอร์

คำ�อธิบ�ยและผลกระทบ ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

รูปแบบก�รทำ�ง�นที่เปลี่ยนไป 
อย่�งรวดเร็วได้รับแรงผลักดันม�จ�ก
สภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น 
ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด 19 ผลักดัน 
ให้ธุรกิจของบริษัทต้องพึ่งพ�เทคโนโลยี
และก�รประส�นง�นร่วมกันม�กยิ่งขึ้น 
ซึ่งส่งผลในด้�นภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ 
เนื่องจ�กก�รคุกค�มมีคว�มซับซ้อน  
และเพิ่มช่องท�งในก�รจู่โจมม�กยิ่งขึ้น  

คว�มเสี่ยงด้�นภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ 
ส�ม�รถปร�กฏให้เห็นได้ในรูปแบบ 
ของก�รทำ�ให้โครงสร้�งพื้นฐ�น 
และซอฟต์แวร์ที่สำ�คัญทำ�ง�นไม่ได้  
ที่อันตร�ยยิ่งกว�่นั้นคือ ก�รลักลอบ 
เข�้ใช้ง�นหรือก�รใช้ข้อมูลในท�งที่ผิด 
อ�จสร�้งคว�มเสียห�ยต่อข้อมูลที่มี 
คว�มอ่อนไหวและข้อมูลลับ คว�มเสี่ยงนี้ 
อ�จส่งผลท�งก�รเงินซึ่งทำ�ให้เร� 
ไม่ส�ม�รถส่งมอบได้ต�มร�ยก�รสั่งซื้อ
ของลูกค้� หรืออ�จก่อให้เกิดค่�ใช้จ่�ย 
ในก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น และนำ�ไปสู่ 
ก�รเสียค�่ปรับและก�รรับโทษจ�ก 
หน่วยง�นกำ�กับดูแล ซึ่งอ�จก่อให้เกิด
คว�มเสียห�ยต่อชื่อเสียงและส่งผล 
ต่อคว�มเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัท  

บริษัทได้ทบทวนระบบรักษ�คว�มปลอดภัยองค์รวมในทุกระดับ  
ตั้งแต่ก�รกำ�กับดูแล โครงสร�้ง นโยบ�ย เทคโนโลยี ไปจนกระทั่งถึงบุคล�กร
และกระบวนก�รต�่งๆ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับก�รบริห�รจัดก�ร 
คว�มเสี่ยงด้�นภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ ฝ่�ยเทคโนโลยีและส�รสนเทศ 
ที่รับผิดชอบในก�รดูแลนโยบ�ยด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศของบริษัท  
ได้ว�งม�ตรก�รต่�งๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่�งเข้มงวดกับทุกหน่วยธุรกิจ  
ทั้งนี้ เพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและข้อมูลส่วนบุคคล  

ในปี 2563 บริษัทได้ดำ�เนินก�รหล�ยขั้นตอนเพื่อลดคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวกับ 
ภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ ได้แก่
• บริษัทประเมินก�รรักษ�คว�มปลอดภัยระบบ SAP ที่รันซอฟต์แวร์ ERP 

เพื่อทบทวนและแก้ไขก�รให้สิทธิ์ก�รใช้ง�นกับผู้ใช้ง�น 
• บริษัทใช้ “Infosec security monitoring” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม 

และก�รประมวลผลระดับโลก เพื่อติดต�มก�รแจ้งเตือน 
ด�้นคว�มปลอดภัยและแจ้งเตือนเหตุเพื่อให้แผนกไอทีส�ม�รถ 
แก้ปัญห�ได้อย่�งรวดเร็ว 

• บริษัทเพิ่มก�รรักษ�คว�มปลอดภัยอย่�งต่อเนื่อง โดยกำ�หนดให้มี 
ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยด้วยก�รใส่รหัส ก�รใช้ระบบก�รยืนยันตัวตน 
สองขั้นตอนสำ�หรับผู้ใช้โทรศัพท์ของบริษัททุกคน

• บริษัทติดตั้งโซลูชั่นก�รกรองอีเมลขั้นสูงเพื่อป้องกันอีเมล 
ที่ไม่พึงประสงค์ 

• บริษัทติดตั้งระบบป้องกันก�รสร�้งคว�มเสียห�ยให้กับแบรนด์  
โดยป้องกันผู้เกี่ยวข้องจ�กก�รล่อลวงด้วยวิธีฟิชชิ่งโดยใช้โดเมน 
คล�้ยคลึงกับ Thaiunion.com 

• บริษัทได้เตรียมแผนฟื้นฟูคว�มเสียห�ยสำ�หรับแอปพลิเคชันที่สำ�คัญ 
ของบริษัท  

• บริษัทมุ่งสร้�งคว�มตระหนักรู้ในด�้นภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ให้กับผู้ใช้ง�น
ของบริษัทอย�่งต่อเนื่อง โดยผ่�นก�รฝึกอบรม ก�รโรดโชว์ และก�รสื่อส�ร
จ�กผู้บริห�รถึงระดับปฏิบัติก�รในเรื่องคว�มสำ�คัญของก�รรักษ� 
คว�มปลอดภัยในบริษัท

องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน 
ที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มุ่งจะท�าให้ส�าเร็จ

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุน  
การพัฒนา ESG

สิ่งแวดล้อม การก�ากับดูแลสร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�าเนินธุรกิจ 

ในอนาคต

ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

คำ�อธิบ�ยและผลกระทบ ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

สภ�พภูมิอ�ก�ศทั่วโลกมีก�รเปลี่ยนแปลง
อย่�งรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่�นม�  
ซึ่งทำ�ให้ภ�วะสภ�พอ�ก�ศย่ำ�แย่รุนแรง 
ลงไปอีก ในปี 2562 และปี 2563 
มห�สมุทรของโลกทำ�สถิติเป็นปีที่มี
อุณหภูมิสูงที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบ 
อย่�งรุนแรงและฉับพลันต่อท้องทะเล  
สัตว์ทะเล และก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ� 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่เร�พึ่งพ�อ�ศัย

ภัยธรรมช�ติและสภ�พอ�ก�ศที่รุนแรง 
ซึ่งสัมพันธ์กับก�รเปลี่ยนแปลงของ 
สภ�พภูมิอ�ก�ศ ประกอบด้วยภัยน้ำ�ท่วม 
ภัยแล้ง และสึน�มิ รวมถึงน้ำ�ในมห�สมุทร
มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีสภ�พเป็นกรด  
ซึ่งอ�จกระทบต่อก�รผลิต ก�รจัดห�
วัตถุดิบ และทรัพย�กรมนุษย์ของบริษัท

ไทยยูเนี่ยนดำ�เนินง�นด้วยคว�มยึดมั่นในก�รให้เกียรติทุกฝ่�ย  
และคว�มรับผิดชอบ โดยแสดงถึงคว�มห่วงใยที่มีต่อพนักง�น 
ผ่�นก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มรับผิดชอบ บริษัทมีโครงก�รริเริ่มหล�ยโครงก�ร
ที่ช่วยลดก�รใช้น้ำ� ลดปริม�ณขยะฝังกลบ ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก  
และติดต�มคว�มเสี่ยงจ�กภัยธรรมช�ติและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงเรื่องน้ำ� 
บริษัทต้องก�รให้ทุกคนที่ทำ�ง�นที่ไทยยูเนี่ยนมีส่วนร่วมในก�รผลักดัน 
ให้บรรลุเป้�หม�ยด้�นสิ่งแวดล้อมและคว�มปลอดภัย บริษัทมองว่� 
ก�รดูแลคว�มปลอดภัยและก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหน�้ที่ของทุกคน

ขณะนี้บริษัทอยู่ในกระบวนก�รตั้งเป้�หม�ยด้�นสิ่งแวดล้อมปี 2568  
และก�รกำ�หนดเป้�หม�ยก�รลดก๊�ซเรือนกระจกต�มฐ�นวิทย�ศ�สตร์ 
(Science Based Targets: SBT) นอกจ�กนี้ บริษัทยังตั้งเป�้เพิ่มก�รใช้พลังง�น
อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ในก�รจะบรรลุต�มเป้�หม�ยนี้ บริษัทได้ดำ�เนินก�รหล�ยโครงก�รดังต่อไปนี้ 
• เป็นผู้ผลิตอ�ห�รร�ยแรก และเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยที่เข้�ร่วม 

โครงก�ร EP100 ในส่วนของโปรแกรม Cooling Challenge ซึ่งเป็น 
โครงก�รทั่วโลกขององค์กร Climate Group ที่มุ่งผลักดันก�รใช้พลังง�น 
ให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น 

• ดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ อย�่งต่อเนื่อง เช่น โครงก�รพลังง�นไฟฟ�้ 
แสงอ�ทิตย์ ซึ่งเป็นก�รติดตั้งแผงพลังง�นแสงอ�ทิตย์ไว้ที่โรงง�น 
และบนหลังค�ของโรงง�น ก�รรีไซเคิลและก�รหมุนเวียนน้ำ�กลับม�ใช้ใหม่
ในกระบวนก�รผลิตของบริษัท ก�รนำ�ปุ๋ยซึ่งทำ�จ�กก�กน้ำ�ทิ้งม�ใช้ 
ปลูกต้นไม้ และก�รรีไซเคิลพล�สติกที่มีสิ่งปนเปื้อนแทนก�รฝังกลบ 

องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน 
ที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มุ่งจะท�าให้ส�าเร็จ

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุน  
การพัฒนา ESG

สร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�าเนินธุรกิจ 

ในอนาคต

สืบสานความเป็นผู้น�า
ด้านความยั่งยืน

พัฒนาบุคลากร
ของเรา

สิ่งแวดล้อม สังคม การก�ากับดูแล
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อัตร�แลกเปลี่ยนและคว�มเสี่ยงท�งก�รเงินอื่นๆ

คำ�อธิบ�ยและผลกระทบ ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

จ�กก�รที่บริษัทดำ�เนินกิจก�รในหล�ย
ประเทศทั่วโลก ทำ�ให้บริษัทมีคว�มเสี่ยง
ด�้นก�รเงนิในหล�ยรปูแบบซึง่ม�จ�กอัตร�
แลกเปลี่ยนของเงินตร�ต่�งประเทศ  
อัตร�ดอกเบี้ย สภ�พคล่อง ลูกหนี้ก�รค้� 
คว�มเส่ียงของคู่ค้� ก�รลงทุน 
และเงินกู้ต่�งๆ

ทั้งนี้ คว�มเสี่ยงหลักของบริษัท ได้แก่
1.  คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน 

เงินตร�ต่�งประเทศจ�กธุรกรรมก�รค้� 
 ก�รระดมทุน/ ก�รลงทุน ก�รลงทุนสุทธิ
 ในบริษัทย่อยในต�่งประเทศ รวมถึง

ก�รซื้อวัตถุดิบในสกุลเงินต่�งประเทศ
2. คว�มเส่ียงด้�นอัตร�ดอกเบ้ียจ�กก�รกู้ยืม
3. คว�มเสีย่งด�้นก�รให้สนิเชือ่ในธรุกรรม
 ท�งก�รเงินและธุรกรรมก�รค้�

ในปี 2563 มีคว�มไม่แน่นอนเกิดขึ้น 
หล�ยเหตุก�รณ์ ทั้งก�รระบ�ด 
ของโควิด 19 คว�มคืบหน�้ของ Brexit 
คว�มตึงเครียดท�งก�รค้� คว�มไม่สงบ
ท�งก�รเมืองในประเทศไทยและก�รเลือกต้ัง
ประธ�น�ธิบดีสหรัฐอเมริก� เหตุก�รณ์
เหล่�น้ีสร้�งคว�มเส่ียงท�งก�รเงิน โดยมีผล
ต่อคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยน 
เงินตร�ต่�งประเทศเป็นอย่�งยิ่ง
 
โควิด 19 มีอิทธิพลต่อค่�สกุลเงิน 
เมื่อประเทศต่�งๆ เริ่มได้รับผลกระทบ 
จ�กโควิด 19 จ�กนั้นมีก�รเปลี่ยนแปลง
ต�มคว�มค�ดก�รณ์ก�รเติบโต 
ท�งเศรษฐกิจของประเทศ นอกจ�กนี้
โรคระบ�ดยังส่งผลกระทบต่อคว�มเสี่ยง
ท�งก�รเงินหลักอื่นๆ เช่น คว�มเสี่ยง 
ด�้นเครดิต คว�มเสี่ยงด้�นตล�ด  
คว�มเสี่ยงด้�นก�รดำ�เนินง�น  
และคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง 

Brexit เป็นปัจจัยที่ทำ�ให้ค�่สกุลเงินผันผวน
ด้วยเช่นกันสำ�หรับค่�สกุลเงินปอนด์เทียบกับ
ยูโรและดอลล�ร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่อต้นทุนก�รนำ�เข้�และก�รตั้งร�ค�
สินค้�ของแบรนด์ JOHN WEST  
และผลจ�กก�รแปลงค�่เงิน 

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงระดับกลุ่มของบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รเฝ้�ระวัง
คว�มไม่แน่นอนของตล�ดก�รเงิน และก�รบริห�รจัดก�รเพื่อลดผลกระทบ 
ที่อ�จจะเกิดขึ้นกับผลประกอบก�รของบริษัท โดยใช้เครื่องมือประเภท 
อนุพันธ์ท�งก�รเงินเพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงบ�งประก�ร ทั้งนี้ เพื่อทำ�ให้ 
ผลก�รดำ�เนินง�นในอน�คตมีเสถียรภ�พ

นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงท�งก�รเงินอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล 
ของคณะกรรมก�รบริห�รของบริษัท โดยนโยบ�ยของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย 
เรื่องคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย  
คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง คว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อ คว�มเสี่ยง 
ด้�นวัตถุดิบ และคว�มเสี่ยงด้�นก�รดำ�เนินง�น ซึ่งกลุ่มบริษัทได้กำ�หนด 
กรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน บริษัทมีนโยบ�ยและกลยุทธ์
ดังนี้
• บริษทับริห�รอตัร�แลกเปลีย่นทีเ่กิดจ�กก�รค้� โดยก�รจดัสรรใหร้�ยได้
  และค�่ใช้จ่�ยเป็นสกุลเงินเดียวกัน และก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยใช้

เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ท�งก�รเงินต�มคว�มเหม�ะสม บริษัท 
ได้กำ�หนดนโยบ�ยและอัตร�ส่วนของก�รป้องกันคว�มเสี่ยงของแต่ละ
ธุรกิจ เพื่อทำ�ให้แต่ละธุรกิจส�ม�รถบริห�รจัดก�รได้อย่�งมีประสิทธิผล

• บริษัทบริห�รอัตร�แลกเปลี่ยนที่เกิดจ�กธุรกรรมก�รกู้ยืมเงิน  
ก�รปล่อยกู้หรือฝ�กเงินในสกุลเงินต่�งประเทศ โดยทำ�ก�รป้องกัน
คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนทั้งจำ�นวน 

• สำ�หรับก�รลงทุนต�่งประเทศในรูปของเงินทุนที่ผลตอบแทนอ�จม� 
ในรูปของก�รจ�่ยปันผลหรือก�รลดทุน โดยก�รตัดสินใจ 
เรื่องก�รป้องกันคว�มเสี่ยงอัตร�แลกเปลี่ยนในก�รลงทุนเพื่อเข�้ถือหุ้น 
ของกิจก�รจะม�จ�กคณะกรรมก�รบริห�รของบริษัท

2. ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย บริษัทใช้เครื่องมืออนุพันธ์
ท�งก�รเงิน เช่น สัญญ�แลกเปลี่ยน อัตร�ดอกเบี้ย เพื่อให้บรรลุ 
อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ตั้งเป้�หม�ยไว้ทั้งแบบลอยตัวและคงที่

3. ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อ บริษัทมีนโยบ�ย ขั้นตอน 
และก�รควบคุมให้คว�มเสี่ยงนี้อยู่ในระดับต่ำ�ที่สุด โดยก�รทำ�ประกันภัย
สินเชื่อท�งก�รค�้สำ�หรับลูกค้�ส่วนใหญ่

นอกจ�กนี้ บริษัทได้เตรียมแผนระดมทุนห�กเกิดเหตุจำ�เป็น และก�รติดต�ม
ลูกหนี้ก�รค�้ รวมถึงแผนก�รจำ�กัดคว�มเสี่ยงลูกหนี้ก�รค�้ โดยก�รทำ�ประกัน
ลูกหนี้ก�รค�้หรือก�รซื้อข�ยลูกหนี้ก�รค้� ซึ่งส่วนง�นนี้อยู่ภ�ยใต้ 
ก�รรับผิดชอบของทีมดูแลเงินสด เพื่อให้บริษัทส�ม�รถติดต�มสถ�นก�รณ์
อย�่งใกล้ชิดในช่วงที่เกิดโรคระบ�ดโควิด 19  

อัตร�แลกเปลี่ยนและคว�มเสี่ยงท�งก�รเงินอื่นๆ

คำ�อธิบ�ยและผลกระทบ ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

นโยบ�ยก�รคลังและนโยบ�ยก�รเงิน  
รวมถึงนโยบ�ยก�รต่�งประเทศ 
ของรัฐบ�ลสหรัฐอเมริก�ส่งผล 
อย�่งมีนัยสำ�คัญต่ออัตร�แลกเปลี่ยน 
และทำ�ให้สกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐอ่อนค่�
เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ที่บริษัท 
มีธุรกิจอยู่ อ�ทิ สกุลเงินยูโร เยน  
ปอนด์อังกฤษ และเงินบ�ท 

แม้จะมีโรคระบ�ดโควิด 19 และต�มม�
ด้วยวิกฤตก�รณ์ท�งก�รเงิน หน่วยง�น
กำ�กับดูแลทั่วโลกต�่งให้คว�มสำ�คัญ 
กับก�รห�แนวท�งรองรับก�รยุติ 
ก�รใช้ดอกเบี้ยอ�้งอิง LIBOR  
(London Inter-Bank Offered Rate)  
และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว�่งธน�ค�รอื่นๆ 
ที่ได้รับผลกระทบ (ร่วมกับ LIBOR  
หรือที่เรียกว�่ ‘IBORs’) 

แม้ว�่จะยังมีคว�มไม่แน่นอนอยู่ 
หล�ยประก�ร แต่แนวท�งก�รรองรับนี้
ค�ดว่�น่�จะเกือบเสร็จสมบูรณ์ภ�ยใน 
สิ้นปี 2564 เพื่อให้งบก�รเงินสะท้อนผล
จ�กก�รปฏิรูป IBOR ให้ได้ม�กที่สุด  

บริษัทตระหนักดีถึงก�รเปลี่ยนแปลงของ IBORs ซึ่งเป็นกระบวนก�ร 
ท่ียังดำ�เนินอยู่ โดยก�รเปล่ียนแปลงจำ�กัดอยู่ท่ี IBORs และอ�จส่งผล 
ต่อบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอัตร�ดอกเบี้ยอ�้งอิงที่ใช้ในเครื่องมือก�รกู้ยืม 
สัญญ�เช่� หุ้นกู้ อนุพันธ์ และก�รป้องกันคว�มเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ 
บริษัทจึงพิจ�รณ�ปรับเปลี่ยนเครื่องมือท�งก�รเงินและอนุพันธ์ป้องกัน
คว�มเสี่ยงให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นที่นำ�ม�ใช้แทนไปในเวล�เดียวกัน 
รวมทั้งก�รนำ� ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol ม�ใช้กับ
สัญญ�อนุพันธ์ที่มีอยู่  

ร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคว�มเสี่ยงด้�นก�รเงินได้แสดงไว้ในหม�ยเหตุ 6 
ในร�ยง�นท�งก�รเงิน หน้� 237 - 252 

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุนการพัฒนา ESG

การก�ากับดูแล
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คว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

พล�สติกในท้องทะเล

คำ�อธิบ�ยและผลกระทบ ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ขยะพล�สติกในท้องทะเลเป็นประเด็น
ระดับโลกที่มีคว�มสำ�คัญม�กยิ่งขึ้น 
ในไม่กี่ปีที่ผ่�นม� สร้�งคว�มกังวล
ใหห้ล�ยฝ�่ย ไมเ่พยีงแตผู่ม้สีว่นได้สว่นเสยี 
แต่รวมถึงลูกค้�และผู้บริโภคทั่วโลก 
ขยะพล�สตกิในทอ้งทะเลอ�จสง่ผลกระทบ 
ต่อคว�มอุดมสมบูรณ์และก�รปรับตัว
ของท้องทะเลอย�่งมีนัยสำ�คัญ รวมทั้ง
ส่งผลกระทบต่อชีวิตคว�มเป็นอยู่
และสุขภ�พของคนที่พึ่งพ�ท้องทะเล

ไทยยูเนี่ยนได้ริเริ่มโครงก�รหล�ยโครงก�รเพื่อลดปริม�ณขยะในทะเล  
และลดอุปกรณ์จับปล�ที่ถูกทิ้งไว้ หรือสูญห�ยในทะเล (ALDFG)  
ซึ่งรวมถึงโครงก�รที่บริษัทได้เข�้ร่วมกับ Global Ghost Gear Initiative (GGGI) 
ปัจจุบันบริษัทกำ�ลังห�วิธีที่จะทำ�ให้บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของเร� 
มีคว�มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมม�กยิ่งขึ้น และได้ประก�ศพันธกิจที่จะให้ 
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้แบรนด์ของบริษัททั้งหมดส�ม�รถ 
นำ�กลับม�ใช้ได้ใหม่ รีไซเคิล หรือย่อยสล�ยได้ โดยตั้งเป้�ไว้ว�่ภ�ยในปี 2568 
เฉลี่ยร้อยละ 30 เป็นส่วนที่นำ�ม�รีไซเคิลได้ นอกจ�กนี้ เร�ยังมีส่วนร่วมกับ
พนักง�นและชุมชนอย่�งสม่ำ�เสมอในก�รลดของเสีย ก�รรีไซเคิล  
และก�รขจัดของเสียอย่�งเหม�ะสม

ในปี 2563 หนึ่งในโครงก�รภ�ยใต้กลยุทธ์ SeaChange® ได้โปรโมตก�รใช้ 
บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของแบรนด์ซีเล็คในก�รเปลี่ยนจ�กพล�สติกเป็นกระด�ษ 
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทูน�่สเปรด  

ตั้งแต่ปี 2562 ทีมของเร�ทั่วโลกได้มีส่วนในหล�ยโครงก�รที่ช่วยขจัด 
ขยะพล�สติกและก�รทิ้งขยะในท้องทะเล โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมต�่งๆ 
เช่น กิจกรรมดำ�น้ำ�เก็บขยะ #GhostGearReborn ในประเทศไทย ซึ่งจัดร่วมกับ 
GGGI นอกจ�กนี้ เร�ยังได้จัดกิจกรรมทำ�คว�มสะอ�ดช�ยทะเลและคลอง 
โดยทีมจ�กทั่วโลก เช่น ทีมจ�กทั่วยุโรปโดยทีมสำ�นักง�น JOHN WEST  
ในสหร�ชอ�ณ�จักร ไอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ ส่วนพนักง�น 
แบรนด์ซีเล็คได้ม�ช่วยกันทำ�คว�มสะอ�ดห�ดบ้�นเพ ช�ยละเลฝั่งตะวันออก
ของประเทศไทย และพนักง�น Mareblu ร่วมกับจิตอ�ส�จ�ก Legambiente  
ในก�รทำ�คว�มสะอ�ด Cascina Mulini Ascuitti ในสวน Monza

องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน 
ที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มุ่งจะท�าให้ส�าเร็จ

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุน  
การพัฒนา ESG

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก 

สืบสานความเป็นผู้น�า
ด้านความยั่งยืน

พัฒนาบุคลากร
ของเรา

สิ่งแวดล้อม สังคม การก�ากับดูแล

คว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ก�รปฏิรูปเทคโนโลยีก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�และเคลื่อนย้�ยตล�ด

คำ�อธิบ�ยและผลกระทบ ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ได้รับก�รยอมรับ 
ว�่เป็นวิธีที่ยั่งยืนในก�รลดแรงกดดัน 
ต่อจำ�นวนปล�ในทะเลและก�รผลิต
โปรตีนให้กับประช�กรโลก อย�่งไรก็ต�ม 
ในระหว่�งนี้ มีก�รพัฒน�ในหล�ยด้�น 
ซึ่งอ�จส่งผลต่ออุปสงค์ อุปท�น  
และต้นทุน  

ยกตัวอย�่งเช่น 
• ก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ได้รับผลกระทบ

อย�่งรวดเร็วจ�กก�รเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นในวงก�รเทคโนโลยี  
ภ�คก�รเงิน ก�รกำ�กับดูแล รวมถึง
นวัตกรรมอ�ห�รสัตว์และเทคโนโลยี
ชีวภ�พ 

• ก�รเคลื่อนย้�ยตล�ดโลกของอ�ห�ร
ทะเล เช่น กุ้ง ปล�แซลมอน ปล�สว�ย 
และปล�นิล  

• อน�คตของก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ทะเล  

สำ�หรับไทยยูเนี่ยน ก�รเปลี่ยนแปลง 
ในภ�คก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�อ�จส่ง 
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง 
ผลิตภัณฑ์แช่เย็น และผลิตภัณฑ์อื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

ไทยยูเนี่ยนปรับตัวต�มทิศท�งก�รเปลี่ยนแปลงของโลกสู่รูปแบบ 
ก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ผ่�นก�รทำ�ง�นของหล�ยหน่วยง�น โดยผสมผส�น 
ก�รใช้ม�ตรก�รต่�งๆ รวมทั้งก�รควบคุมและก�รดำ�เนินก�รภ�ยใน  

ม�ตรก�รที่ปรับใช้ได้แก่ 
• บริษัทตระหนักถึงคว�มเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นและจะทำ�ก�รวิเคร�ะห์ในปี 2564 

เพื่อประเมินคว�มเสี่ยงและผลกระทบท�งก�รเงินให้แม่นยำ�ยิ่งขึ้น  
และดำ�เนินก�รปิดคว�มเสี่ยง อย�่งไรก็ต�ม เร�ติดต�ม ตื่นตัว 
ต่อเหตุก�รณ์ที่เป็นคว�มเสี่ยง และทบทวนม�ตรก�รที่ส�ม�รถนำ�ม� 
ปรับใช้ได้ในอน�คต เพื่อลดคว�มเสียห�ยท�งก�รเงินให้น้อยที่สุด  

• บริษัทมีก�รกำ�กับดูแลและขั้นตอนต่�งๆ ที่ทันต่อทิศท�งของตล�ด  
ก�รทบทวนแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว ก�รทบทวน 
ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ และโครงก�รเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง 
ในก�รสร้�งประโยชน์จ�กโอก�สที่เกิดขึ้นและจำ�กัดคว�มเสี่ยง 

• บริษัทยังคงลงทุนอย่�งต่อเนื่องในบริษัทเทคโนโลยีอ�ห�รเพื่อเปิดท�ง 
สู่นวัตกรรม ในปี 2563 เร�ได้ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ� 
ซึ่งอยู่ในประเทศเยอรมนีและในประเทศไทยที่ชื่อ “HydroNeo GmbH”  
ซึ่งเร�เชื่อว�่ก�รลงทุนดังกล่�วจะช่วยจำ�กัดคว�มเสี่ยงในด�้นนี้ให้กับบริษัท  

องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน 
ที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มุ่งจะท�าให้ส�าเร็จ

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุน  
การพัฒนา ESG

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก 

มองหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่

สืบสานความเป็นผู้น�า
ด้านความยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม การก�ากับดูแล



การขับเคลื่อน
ธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืน 

1ส่วนที่

การประกอบธุรกิจ 
และผลการด�าเนินงาน

121ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่ดีต่อสุขภ�พและมีคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร 
ให้กับผู้บริโภค ดังน้ัน ก�รสร้�งคว�มเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน  
และดูแลรักษ�คว�มอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล จะช่วยให้เร�
พัฒน�กลยุทธ์ SeaChange® อย่�งต่อเนื่อง

แม้สถ�นก�รณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลกอย่�งมี 
นัยสำ�คัญเมื่อปีที่ผ่�นม� ซึ่งรวมถึงไทยยูเนี่ยน แต่เร�ยังคง 
ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินง�นเพื่อให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย 
ด้�นคว�มยั่งยืนและก�รเป็นผู้นำ�ในก�รกำ�หนดม�ตรฐ�น 
ด้�นคว�มย่ังยืนในอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเล ในปี 2563 ไทยยูเน่ียน 
มีคว�มภูมิใจท่ีได้รับก�รคัดเลือกเป็นสม�ชิกในดัชนีคว�มยั่งยืน 
ด�วโจนส์เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน โดยมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง 
จ�กปีที่แล้วและมีคะแนนรวมที่เพิ่มขึ้น ทำ�ให้เร�ได้อันดับ 2  
ในกลุ่มอุตส�หกรรมผลิตภัณฑ์อ�ห�รของโลก แม้ว่�โควิด 19  
จะส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นของไทยยูเนี่ยน แต่เร�ยังคง 
ดำ�เนินโครงก�รและนโยบ�ยต่�งๆ เพื่อคว�มก้�วหน้�อย่�ง 
ต่อเนื่องในก�รพัฒน�ด้�นคว�มยั่งยืน เร�ยังทำ�ง�นร่วมกับ 
อุตส�หกรรมอ�ห�รทะเลและภ�คประช�สังคมในวงกว้�ง  
และถึงแม้ว่�โควิด 19 ทำ�ให้เร�ไม่ส�ม�รถพบกับผู้มีส่วนได้เสีย 
แบบพูดคุยกันต่อหน้�ได้ เร�ยังคงมีส่วนร่วมในก�รเข้�ร่วม
สัมมน�ออนไลน์ และก�รเข้�ร่วมในเวทีต�่งๆ ทั่วโลก

เร�มองว่� SeaChange® เปน็แนวท�งก�รดำ�เนนิง�นทีค่รอบคลมุ 
ทกุแง่มมุของธรุกจิอ�ห�รทะเลอย่�งโปร่งใส ซึง่ครอบคลมุตัง้แต่
วิธีก�รดูแลท้องทะเลไปจนถึงวิธีก�รจัดก�รขยะทะเลรวมถึง
คว�มรับผิดชอบที่เร�มีต่อพนักง�นของเร�ไปจนถึงก�รสร้�ง
อน�คตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงง�นของบริษัท

หัวใจหลกัของกลยุทธ์ด�้นคว�มยัง่ยืนคือ คว�มส�ม�รถในก�ร
ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่ม�ของผลิตภัณฑ์อ�ห�รทะเล
ของบริษทัไดอ้ย�่งเตม็รปูแบบ ตัง้แตก่�รจบัไปจนถึงผลิตภณัฑ์
พร้อมบริโภค เมื่อมีระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่ม� 
ของอ�ห�รอย่�งเต็มรูปแบบแล้ว จะทำ�ให้บริษัทส�ม�รถระบุ 
ตรวจสอบ และปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นในเรื่องสำ�คัญได้ เช่น 
เรื่องแรงง�น และก�รจัดห�วัตถุดิบด้วยคว�มรับผิดชอบ 

ในฐ�นะที่เป็นหนึ่งในบริษัทอ�ห�รทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
เร�ตระหนักดีว่�เร�ต้องมีทั้งคว�มรับผิดชอบและศักยภ�พ 
ในก�รเป็นผูน้ำ�ไปสูก่�รเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้ เพร�ะเร�ตระหนักว�่ 
ท้องทะเลเป็นส่วนสำ�คัญในก�รแก้ปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลง 
สภ�พภูมิอ�ก�ศและช่วยลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท่ัวโลก 
ท้องทะเลเป็นร�กฐ�นของธุรกิจเร� และคว�มอุดมสมบูรณ์ 
ของท้องทะเลก็มีคว�มสำ�คัญยิ่งต่ออน�คตของโลกใบนี้และ 
ในก�รต่อสู้กับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

ในปี 2563 ไทยยูเนี่ยนเป็นบริษัทผู้ผลิตอ�ห�รและเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร�ยแรก 
ที่เข้�ร่วมโครงก�ร EP100 ซึ่งเป็นข้อริเริ่มเรื่องก�รใช้พลังง�น 
อย่�งช�ญฉล�ด ขององค์กร The Climate Group ก�รเข้�
ร่วมนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทที่จะจัดก�รกับปัญห� 
ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ซึ่งเป็นปัญห�ที่ส่งผลกระทบ
ต่อท้องทะเลทั่วโลกอีกด้วย

ภาพรวมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนมีคว�มสำ�คัญต่ออน�คตของธุรกิจไทยยูเน่ียน 
และก�รเตบิโตของบรษิทั และคว�มยัง่ยนืยงัเปน็พืน้ฐ�นใหก้บัท้ัง 
พนักง�นและชุมชนท่ัวโลกของเร�ในฐ�นะก�รเป็นพลเมือง 
ท่ีมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งโปร่งใส 
นับเป็นร�กฐ�นสำ�คัญสำ�หรับวิสัยทัศน์องค์กรในก�รเป็นผู้นำ� 
ด้�นอ�ห�รทะเลท่ีน่�เช่ือถือที่สุดในโลก เพร�ะนอกจ�ก 
จะแสดงถึงคว�มสำ�เร็จที่เกิดขึ้นแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่�บริษัท 
มีก�รพัฒน�เรื่องดังกล่�วอย่�งต่อเนื่อง

บรษิทัมคีว�มรับผดิชอบในก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รดำ�เนนิง�น 
ด้�นสงัคม สิง่แวดลอ้ม และเศรษฐกจิสำ�หรบัทกุก�รดำ�เนนิง�น 
ทั้งหมดและในห่วงโซ่อุปท�นของเร� ด้วยคว�มตระหนักดีว่� 
คว�มรับผิดชอบน้ีเป็นก�รแสดงออกถึงคว�มเป็นผู้นำ� เร�ใส่ใจต่อ 
คว�มต้องก�รของผู้มีส่วนได้เสียของเร�ด้วยกลยุทธ์ SeaChange®  
ซึ่งเป็นกลยุทธ์คว�มยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน โดยมีพันธกิจต่�งๆ  
ที่วัดผลได้ในก�รผลักดันให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งแท้จริง 
และย่ังยืนในแนวท�งก�รดำ�เนินง�นของเร�

SeaChange® มีเป้�หม�ยในก�รขับเคลื่อนก�รเปลี่ยนแปลง 
เชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทั้งอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเลของโลก เร�มี 
คว�มมุ่งมั่นที่จะ “สร้�งคว�มเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน และดูแล
รกัษ�คว�มอดุมสมบรูณ์ของทอ้งทะเล” (Healthy Living, Healthy  
Oceans) เพร�ะเร�ตระหนักว่�ท้องทะเลและอ�ห�รทะเล 
มีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�รจัดก�รกับคว�มท้�ท�ยที่กำ�ลังเกิดขึ้น  
เช่น ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ รวมถึงก�รจัดห�

การได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืน
ของดาวโจนส์เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน และได้รับเลือก
เป็นบริษัทอันดับ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
อาหารของโลก ซึ่งมีกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 
SeaChange® เป็นเป้าหมายขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก

ภ�พรวมผลง�นด้�นคว�มย่ังยืนในปี 2563
การเปิดศูนย์เตรียม
ความพร้อมเด็กก่อน 
วัยเรียน แห่งที่ 5  
ในจังหวัดสมุทรสาคร 
ส�าหรับบุตรของแรงงาน
ข้ามชาติ

การได้รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผย
ข้อมูลความยั่งยืน จากสถาบันไทยพัฒน์ 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศ (ก.ล.ต.) 

การเป็นบริษัทอาหารทะเลและบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายแรกที่เข้าร่วมโครงการ EP100 ซึ่งเป็น
เรื่องของการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด  
ขององค์กร The Climate Group

ดร.แดเรี่ยน แมคเบน 
ผู้อ�านวยการกลุ่มการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน ได้รับ
คัดเลือกให้มีชื่อติดอยู่ในรายชื่อ
ของ Most Creative People 
in Business ประจ�าปี 2563 
จากนิตยสาร Fast Company 
ที่ให้การยอมรับเรื่องการใช้
เทคโนโลยีด้านนวัตกรรม
ในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
อาหารทะเลทั่วโลก 

การได้รับร�งวัลองค์กรต้นแบบ 
ด้�นสิทธิมนุษยชน ประจำ�ปี 2563 
ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ 
จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งพิจารณาจาก 
การด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ 
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติ 
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

การได้รับรางวัล SDG Impact 
Award จากงาน Responsible 
Business Award ประจ�าปี 2563 
ที่ยกย่องโครงการริเริ่มทั่วโลก
ที่ขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ การร่วมสนับสนุนงาน 

Thailand Sustainability 
Expo 2020 (TSX) 
ร่วมกับพันธมิตรหลักอย่าง 
GC และไทยเบฟ เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ทางสังคม
เกี่ยวกับความส�าคัญ
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ความยั่งยนื ของท้องทะเล 
ในปัจจุบนัและส�าหรับ
คนรุน่ใหม่ในอนาคต

แรงงานมีความปลอดภัย  
มีการจ้างงานอย่างถกูกฎหมาย  

และได้รบัการส่งเสริม 
ความเข้าใจในสิทธ ิ

ด้านแรงงาน

เรือประมงด�าเนนิธรุกจิโดย 
ถกูกฎหมาย มีใบอนุญาต  

และด�าเนนิงาน 
ด้วยความรบัผิดชอบ

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)122 123ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ป ี2563 เป็นปีทีค่รบ 5 ปแีรกของก�รดำ�เนนิกลยทุธ ์SeaChange® 
ก�รดำ�เนินง�นนั้นค่อนข้�งท้�ท�ย แต่เร�ภูมิใจกับคว�มสำ�เร็จ
ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ก�รทำ�ง�นเพื่อให้มั่นใจว่�ท้องทะเลของเร�จะมี 
คว�มย่ังยืนม�กข้ึน ไปจนถึงก�รนำ�เสนอนโยบ�ยต่�ง  ๆเพ่ือให้แรงง�น 
ของเร�มีก�รจ้�งง�นที่ถูกกฎหม�ยและทำ�ง�นอย่�งปลอดภัย  
ตลอดจนก�รทำ�ง�นกับเรือประมงท่ีจัดห�วัตถุดิบให้กับเร�เพ่ือให้ 
มีก�รดำ�เนินง�นด้วยคว�มรับผิดชอบและถูกกฎหม�ย สำ�หรับ 
ก�รดำ�เนินกลยุทธ์ SeaChange® ในระยะ 5 ปีข้�งหน้� เร�กำ�หนด 

วัตถุประสงค์ใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับก�รจัดก�รกับปัญห�ก�รเปล่ียนแปลง 
สภ�พภูมิอ�ก�ศและก�รส่งเสริมคุณค่�ท�งโภชน�ก�รท่ีดีด้วย 
อ�ห�รทะเลท่ีมีคว�มย่ังยืน ท้ังน้ีเร�ยังคงทำ�ง�นเพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบ�ยต่�งๆ เพือ่ขบัเคลือ่นก�รเปลีย่นแปลงในอตุส�หกรรม
อ�ห�รทะเล ก�รที่หนึ่งในพนัธกจิของเร�คอืก�รจดัก�รกบัปัญห� 
ก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ เร�จะมุ่งม่ันปฏิบัติต�มเป้�หม�ย 
ก�รพฒัน�อย�่งย่ังยนืขององคก์�รสหประช�ช�ต ิประก�รที ่13 
เรื่องก�รรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

วัตถุประสงค์หลัก 

แผนงานหลัก

หลักการด�าเนินงาน

ก�รกำ�กับดูแลที่ดี

ความเป็นผู้น�าที่แข็งแกร่ง  
มีนโยบายและกระบวนการ
ด�าเนินงานย่อมรับรองว่า  
การด�าเนินธุรกิจของเรา 
จะเน้นการขับเคลื่อน 
เป้าหมายความยั่งยืน 
ของเราและการด�าเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรมในทุก 
สถานประกอบการทั่วโลก 
ของเรา

คว�มโปร่งใส

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสื่อสารกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า  
และทุกภาคส่วน 
ในอุตสาหกรรมอย่างโปร่งใสทีส่ดุ 
มีการแบ่งปันองค์ความรู้  
และรายงานความก้าวหน้า 
ของการด�าเนินงาน 
อย่างสม�่าเสมอ

พันธมิตร
และคว�มร่วมมือ

บริษัทจะยังคงแสวงหา 
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ
องค์การนอกภาครัฐ ภาครัฐ  
และพันธมิตรในอุตสาหกรรม 
เพื่อท�างานร่วมกันในโครงการ
ริเริ่มต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
ของเรา โดยบริษัทจะน�า 
องค์ความรู้ที่ได้มาแบ่งปัน 
เพื่อให้ทั้งอุตสาหกรรมได้รับ
ประโยชน์จากประสบการณ์ 
และสิ่งที่เราค้นพบ 

 
 

SeaChange® เป็นแผนบูรณาการ ซึ่งมีการด�าเนินการ 4 ด้าน 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก

แรงง�นปลอดภัยและ 
แรงง�นที่ถูกกฎหม�ย

การจ้างงานที่ปลอดภัย 
ถูกกฎหมาย และมีเสรีภาพ 
ในการเลือกงานทั้งใน 
สถานประกอบการของบริษัท 
และในห่วงโซ่อุปทานซึ่งมี 
ความส�าคัญอย่างยิ่ง 
ต่อไทยยูเนี่ยน

แผนงานและเป้าหมาย  
การจ้างแรงงานท่ีเป็นธรรม

ก�รดำ�เนินง�นด้วย 
คว�มรับผิดชอบ

วิธีการด�าเนินงานของบริษัท
ต้องค�านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และแสดงถึง
หน้าที่ในการดูแลและปฏิบัติ 
ต่อแรงงานของบริษัท

แผนงานและเป้าหมาย การจัดหา
วัตถดุบิด้วยความรบัผิดชอบ

ก�รจัดห�วัตถุดิบด้วย 
คว�มรับผิดชอบ

การตรวจสอบย้อนกลับถึง
แหล่งทีม่าของวัตถดุบิเป็นเรื่อง
ส�าคญัอย่างย่ิงในการปรบัปรงุ
แนวทางเพื่อความโปร่งใส  
และแนวทางการด�าเนินงาน
ของห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล
ทั้งหมด

แผนงานและเป้าหมาย 
การด�าเนินงานด้วยความรบัผิดชอบ

ผู้คน
และชุมชน

ที่ไทยยูเนี่ยน เรามีหน้าที่ 
รับผิดชอบในการพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัย 
และท�างานในภูมิภาคที่บริษั 
ทมีการด�าเนินธุรกิจอยู่

แผนงานและเป้าหมาย 
ของผู้คนและชุมชน



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)124 125ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ และ UN Global Compact

ก�รดำ�เนนิง�นของเร�ถกูออกแบบม�เพือ่สร้�งก�รเปลีย่นแปลง
เชิงบวกต่ออุตส�หกรรมอ�ห�รทะเล และคว�มสำ�เร็จที่เกิดขึ้น 
จ�กโครงก�รต่�งๆ ของไทยยูเนี่ยนยังตอบโจทย์เป้�หม�ย 
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของสหประช�ช�ติ และสอดคล้องกับ
พันธสัญญ�ของบริษัทในฐ�นะภ�คี UN Global Compact  
ก�รดำ�เนินง�นทั้งหมดนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ SeaChange®  
โดยไทยยูเนี่ยนจะเน ้นไปที่ เป ้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ ย่ังยืน 
ของสหประช�ช�ติ (SDGs) ทุกเป้�หม�ย แต่จะมุ่งเน้นไปที่  
3 เป�้หม�ยเพื่อสร�้งก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคมในวงกว้�ง 

ด้วยคว�มต้องก�รที่จะจัดก�รเรื่องคว�มหิวโหยและผลิต
อ�ห�รทะเลที่ตั้งอยู ่บนหลักจริยธรรมอย่�งต่อเนื่อง ดังนั้น
คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีหม�ยถึง เร�มีเครื่องมือม�กขึ้น 
ทีจ่ะจดัก�รเพือ่ให้แน่ใจว่� อ�ห�รของเร�มกี�รผลติอย่�งยัง่ยนื  
และเร�กำ�ลังมุ่งมั่นทำ�ง�นเพื่อรักษ�ปริม�ณปล�ในท้องทะเล 
ให้คงไว้สำ�หรับคนรุ่นต่อไป 

นอกจ�กนี้ ก�รดำ�เนินง�นของเร�ยังช่วยสนับสนุนเป้�หม�ย 
ก�รพฒัน�ที่ยัง่ยนื (SDGs) อืน่ ๆ  อ�ท ิเป้�หม�ยที ่13 ก�รรบัมอื 
กับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ และเป้�หม�ยที่ 17  
คว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยนื

สิทธิมนุษยชน

ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนและเคารพ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับ
ของนานาชาติ 1

ไม่ข้องแวะกับการกระท�าอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 2

มาตรฐานแรงงาน 

ไทยยูเนี่ยนจะยึดมั่นต่อเสรีภาพ 
ของพนักงานในการสมาคม  
และรวมกลุ่มในการเจรจาต่อรอง 3

ขจัดการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ 4

ขจัดการใช้แรงงานเด็ก 5

ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
และอาชีพ 6

สิ่งแวดล้อม

ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนการด�าเนินการ
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 7

แสดงความคิดริเริ่มให้เกิด 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง  8

ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่ 
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 9

ต่อต้านการคอร์รัปชัน

ไทยยูเนี่ยนจะร่วมต่อต้าน 
การคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมไปถึง 
การบังคับขูดรีด และการรับสินบน 10

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินความเสี่ยงประเด็นที่มีนัยส�าคัญ 

วธิหีนึง่ทีไ่ทยยูเนีย่นใช้ในก�รประเมนิประเดน็ทีม่นียัสำ�คญั คอื ก�รประเมนิผ่�นกระบวนก�รจดัก�รคว�มเสีย่งของเร� โดยก�รทบทวน 
กิจกรรมและคว�มร่วมมือต่�งๆ ก�รประเมินกฎระเบียบที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นและก�รปฏิบัติต�มระเบียบข้อบังคับ คว�มพึงพอใจ 
และคว�มคดิเห็นจ�กคู่ค้� รวมถงึประวัตแิละคว�มเสี่ยงของสื่อ ไทยยูเนี่ยนยังคงตดิต�มประเด็นที่มนีัยสำ�คัญและผลกระทบที่มตี่อ
เรือ่งคว�มเสีย่งภ�ยในของเร� ประเดน็คว�มเสีย่งต่�งๆ เหล่�นีไ้ด้ถูกนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งของบรษิทัทกุไตรม�ส 
สิ่งสำ�คัญสำ�หรับเร�คือ ก�รไม่เพียงจัดก�รกับประเด็นต่�งๆ ที่เร�เข้�ใจว่�เป็นเรื่องที่สำ�คัญกับเร�ในฐ�นะที่เป็นผู้นำ�ด้�นอ�ห�ร
ทะเลระดับโลกเท่�นั้น แต่เร�ยังต้องจัดก�รกับประเด็นต่�งๆ ที่มีคว�มสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของเร� และพันธมิตรต�่งๆ ทั่วโลก   

ประเดน็หลักต่�งๆ ทีแ่สดงในแผนภ�พประเดน็ทีม่นียัสำ�คญันัน้ 
มีคว�มคล้�ยกับแผนง�นหลักที่อยู ่ในกลยุทธ์คว�มยั่งยืน 
ของไทยยูเนี่ยน SeaChange® โดยเฉพ�ะเรื่องสิทธิมนุษยชน 
และก�รคุม้ครองแรงง�น ก�รจัดห�วตัถดุบิด้วยคว�มรับผดิชอบ 
ยังคงเป็นประเดน็หลกัทีส่ำ�คญัอันดบัต้น อย่�งไรก็ด ีไทยยูเนีย่น 
ยังคงทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่องเพื่อดำ�เนินก�รกับประเด็นที่ม ี
นัยสำ�คัญเหล่�นั้นร่วมกับสถ�บันก�รศกึษ� บรษิัทอ�ห�รทะเล 
ที่ใหญ่ที่สุดของโลก 9 บริษัทผ่�นคว�มร่วมมือท�ง SeaBOS 
(Seafood Business for Ocean Stewardship) และองค์กร
ภ�ยนอกต่�งๆ เช่น GGGI (Global Ghost Gear Initiative) เพื่อ
จัดก�รกับปัญห�พล�สติกในท้องทะเลที่เพิ่มขึ้น รวมถึงก�รลด 
ปริม�ณค�ร์บอนฟุตพริ้นท์และก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก  
ซึ่งประเด็นเหล่�นี้จะยังคงเป็นเรื่องหลักที่สำ�คัญสุดสำ�หรับ 
ไทยยเูนีย่น และกลยุทธ์ SeaChange® ในอกี 10 ปีจ�กนี้และต่อไป
 

เนื่องจ�กบริษัทมีก�รดำ�เนินง�นอยู่ทั่วโลก ดังน้ันประเด็นด้�น
คว�มย่ังยนืทีม่นียัสำ�คญัและกระทบกบับรษิทั จงึมคีว�มซบัซ้อน
และเชื่อมโยงหล�ยทวีป ซึ่งก�รประเมินประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ  
เร�ได้ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ก�รดำ�เนินง�นทั่วโลก เพื่อระบุและจัด 
ลำ�ดับประเด็นที่สำ�คัญที่สุดต่อผู ้มีส ่วนได้เสียและธุรกิจ 
ของเร�โดยรวม ไทยยูเนี่ยนทำ�ง�นร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก 
อย่�งสมำ่�เสมอ เพื่อให้เข ้�ใจและจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ 
ของคว�มเสี่ยงด้�นคว�มยั่งยืน และส�ม�รถกำ�หนดแนวท�ง 
ก�รตอบสนองที่เหม�ะสมกับคว�มท้�ท�ยที่เกิดกับองค์กรได้  
โดยก�รจัดทำ�กระบวนก�รมีส ่วนร่วมของผู ้มีส ่วนได้เสีย 
เพื่อทบทวนและใส่ข้อมูลลงในเป้�หม�ยปี 2568 ของกลยุทธ์  
SeaChange® โดยผลลัพธ์ที่ได้สรุปไว้ในต�ร�งด้�นล่�ง

แผนภาพ
แสดงประเด็น
ที่มีนัยส�าคัญ

คว
าม

ส�า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

 ความส�าคัญต่อธุรกิจ

สิทธิมนุษยชน

การรกัษา
ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในสถานท่ีท�างาน

ความโปร่งใส
และการก�ากบัดแูล

ชุมชน

พลาสติกในทะเล

การพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์ 

นวัตกรรม
การใช้ยาปฏิชีวนะ

การจัดหาวัตถดุบิ
ด้วยความรบัผิดชอบ

การปลอมปนอาหาร/
อาหารปลอดภัย

การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)126 127ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น ก�รตอบสนองของไทยยูเนี่ยน

นักลงทุน • ก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนนิง�น
ท�งธุรกิจ

• ก�รกำ�กับดูแลที่ด ี
• คว�มโปร่งใสของข้อมูล

• คว�มโปร่งใสและก�รกำ�กับดูแล (ก�รป้องกันก�รทุจรติ  
ก�รเปิดเผยข้อมูล นโยบ�ยท�งภ�ษี และก�รร�ยง�น) 

• ทมีนักลงทุนสัมพันธ์ ก�รจัดประชุมพบปะร�ยไตรม�ส 
เพื่อให้ข้อมูลด้�นคว�มยั่งยืนล�่สุด

• คว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมอิ�ก�ศและก�รรักษ� 
สิ่งแวดล้อม

คู่ค้า  • ก�รค้�ข�ยที่เป็นธรรม 
• คว�มค�ดหวังต่อคว�มสมำ่�เสมอ

ของบริษัท 
• ปริม�ณก�รสั่งสินค้�ที่เพิ่มขึ้น

• ก�รจัดห�วัตถุดบิด้วยคว�มรับผดิชอบ (ก�รตรวจสอบ 
ย้อนกลับ คว�มหล�กหล�ย)

• จรรย�บรรณธุรกจิด�้นเรอืประมง
• ก�รตรวจประเมนิคู่ค�้และก�รสร้�งศักยภ�พ

ลูกค้า • คุณภ�พของผลติภัณฑ์ 
(สุขภ�พและโภชน�ก�ร)

• ฉล�กสิ่งแวดล้อม (เช่น MSC, 
dolphin safe, ASC, BAP  
และฉล�กค�ร์บอนฟุตพริ้นท์)

• นวัตกรรมและคว�มรับผดิชอบต่อผลติภัณฑ์  
(คุณภ�พและคว�มปลอดภัยด�้นอ�ห�ร)

• ก�รเพิ่มก�รสื่อส�รและก�รจัดประชุมพูดคุย 
เรื่องคว�มยั่งยืนกับลูกค�้ทั่วโลก

• ก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ท�งเลือกที่มคีว�มยั่งยืน  
เพื่อตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของลูกค้�

• ก�รจัดห�วัตถุดบิด้วยคว�มรับผดิชอบ
• ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมอิ�ก�ศและก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม
• ก�รนำ�เสนอข้อมูลล่�สุดเรื่องก�รทำ�ง�นร่วมกับ GGGI  

พันธกจิด�้นปล�ทูน�่ และร�ยง�นคว�มโปร่งใส 
ในก�รจัดห�วัตถุดบิร่วมกับ WWF

ผู้บริโภค • ฉล�กสิ่งแวดล้อม
• ก�รตั้งร�ค�ที่แข่งขันได้ในตล�ด
• คว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร
• คุณภ�พของผลติภัณฑ์  

(สุขภ�พและโภชน�ก�ร)

• นวัตกรรมและคว�มรับผดิชอบต่อผลติภัณฑ์  
(คุณภ�พ และคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร) 

• คว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• ฉล�กสิ่งแวดล้อม (เช่น MSC, 
dolphin safe, ASC, BAP  
และฉล�กค�ร์บอนฟุตพริ้นท์)

• ก�รจัดห�วัตถุดบิด้วยคว�มรับผดิชอบ
• ข้อมูลก�รตรวจสอบตดิต�มผลติภัณฑ์กระป๋อง 

และก�รตรวจสอบย้อนกลับ รวมถงึข้อมูลผลติภัณฑ์

พนักงาน • ก�รจ่�ยค่�ตอบแทน 
และผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 

• แนวปฏิบัติต่อแรงง�น 
ที่เป็นธรรม

• คว�มปลอดภัยและคว�มเป็นอยู่
ที่ดี

• โอก�สคว�มก้�วหน้�ในอ�ชพี
ก�รง�นคว�มสมดุลระหว่�งชีวติ
และก�รทำ�ง�น

• สิทธมินุษยชนและแนวปฏบิัตติ่อแรงง�นที่เป็นธรรม
• ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ 
• โปรแกรมก�รจัดก�ร
• โปรแกรมก�รปรับม�ตรก�รก�รทำ�ง�นให้สอดคล้องกัน 

ทั่วโลก
• โครงก�ร Brand ambassador และ Thai Union Global  

Rollout

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียของไทยยูเนี่ยน 

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น ก�รตอบสนองของไทยยูเนี่ยน

แรงงานรายวัน/ 
แรงงานข้ามชาติ

• ก�รจ่�ยค่�ตอบแทน 
และผลประโยชน์ที่เป็นธรรม

• แนวปฏบิัตติ่อแรงง�น 
ที่เป็นธรรม 

• คว�มปลอดภัยและคว�มเป็นอยู่
ที่ดี

• สทิธมินุษยชนและก�รปฏบิัตติ่อแรงง�นที่เป็นธรรม
• ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์

ชุมชน • ก�รปฏบิัตติ�มกฎหม�ย • คว�มโปร่งใสและก�รกำ�กับดูแล (ก�รป้องกันก�รทุจริต  
ก�รเปิดเผยข้อมูล นโยบ�ยท�งภ�ษีและก�รร�ยง�น)

• คว�มรับผดิชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• ก�รเข้�ร่วมในก�รพัฒน�ชุมชน
• ก�รพัฒน�ท�งสังคม 

และเศรษฐกจิ

• ข้อมูลด้�นโภชน�ก�ร
• ชุมชน

ภาครัฐ • ก�รปฏบิัตติ�มกฎหม�ย
• ก�รมสี่วนร่วมในโครงก�ร 

ของภ�ครัฐ

• คว�มโปร่งใสและก�รกำ�กับดูแล (ก�รป้องกันก�รทุจริต  
ก�รเปิดเผยข้อมูล นโยบ�ยท�งภ�ษีและก�รร�ยง�น)

องค์การ 
นอกภาครัฐ

• คว�มรับผดิชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรท�งทะเล
• ก�รมสี่วนร่วมในโครงก�ร 

ด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อม

• ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมอิ�ก�ศและก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม
• ร�ยง�นคว�มโปร่งใสในก�รจัดห�วัตถุดบิร่วมกับ WWF

• ก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งโปร่งใส • คว�มโปร่งใสและก�รกำ�กับดูแล (ก�รป้องกันก�รทุจริต  
ก�รเปิดเผยข้อมูล นโยบ�ยท�งภ�ษีและก�รร�ยง�น)

• ร�ยง�นคว�มโปร่งใส ของบรษิัท ไทยยูเนี่ยนยุโรป

องค์กร 
ระหว่างประเทศ

• ก�รปฏบิัตติ�มกฎหม�ย
• ก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งโปร่งใส

• คว�มโปร่งใสและก�รกำ�กับดูแล (ก�รป้องกันก�รทุจริต  
ก�รเปิดเผยข้อมูล นโยบ�ยท�งภ�ษีและก�รร�ยง�น)

• คว�มรับผดิชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• ก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งโปร่งใส

• ก�รเข้�ร่วมประชุมเชงิปฏบิัตกิ�รเช่น ก�รประชุมร่วมกับ ILO

สถาบันการศึกษา • คว�มรับผดิชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรท�งทะเล
• ก�รมสี่วนร่วมในโครงก�ร 

ด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อม

• ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมอิ�ก�ศและก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม
• ชุมชน
• ก�รร่วมมอืกับ Stockholm Resilience Centre  

ผ่�นท�ง SeaBOS
• ก�รร่วมมอืกับมห�วทิย�ลัยซดินยี์ 

สื่อ • ก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งโปร่งใส
• ก�รเปิดเผยข้อมูลให้ทัน 

ต่อเหตุก�รณ์

• คว�มโปร่งใสและก�รกำ�กับดูแล (ก�รป้องกันก�รทุจริต  
ก�รเปิดเผยข้อมูล นโยบ�ยท�งภ�ษีและก�รร�ยง�น

• ก�รมสี่วนร่วมในประเด็นที่สำ�คัญ



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)128 129ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ไทยยเูนี่ยน มกี�รรเิริ่มโครงก�รม�กม�ยในสถ�นที่ประกอบก�ร  
ซึ่งช่วยใหม้ัน่ใจไดว้�่บรษิทัดำ�เนนิง�นด้วยคว�มรบัผดิชอบ และ
ได้จัดก�รกับประเด็นที่มีนัยสำ�คัญบ�งประก�รอย่�งเหม�ะสม 
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (SDGs) 
ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ และเป้�หม�ยประก�รที่ 13 เรื่อง
ก�รรับมือก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ มีก�รกำ�หนด 
เป้�หม�ยอยู่ในแผนง�นหลักของกลยุทธ์ SeaChange® ด้�น 
ก�รดำ�เนินง�นด้วยคว�มรับผิดชอบ

คว�มเสี่ยงท�งด้�นสิ่งแวดล้อมของโลกเช่น ก�รเปลี่ยนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศ ก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ และก�รจัดก�ร
ของเสีย มีผลกระทบเชิงลบต่อท้องทะเลของเร�ม�กขึ้น
เรื่อยๆ และยังเป็นก�รคุกค�มสัตว์ทะเลส�ยพันธุ์ต่�งๆ ที่เร� 
มีก�รพึ่งพ�อยู่ด้วย ดังน้ัน วิธีก�รดำ�เนินง�นของเร�ต้อง 
มีคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และก�รคุ้มครองแรงง�น  
ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยลดก�รใช้  
ทรัพย�กรธรรมช�ติเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เร�มีก�รริเริ่มโครงก�รต่�งๆ ในสถ�นประกอบก�รเพื่อนำ�ไปสู่
ก�รลดก�รใช้น้ำ� ลดก�รใช้พลงัง�น เพิ่มก�รใช้พลงัง�นทดแทน 
ลดของเสียฝังกลบ ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก และพัฒน�
ประสิทธิภ�พด้�นสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบสำ�คัญที่สุดของทุกผลิตภัณฑ์  
และมีส่วนสำ�คัญที่อ�จก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ก�รรเิริม่ก�รพฒัน�และใช้บรรจภุณัฑท์ีย่ัง่ยนืเพือ่ลดผลกระทบ 
ท�งด้�นสิ่งแวดล้อมของบริษัท จ�กก�รสำ�รวจบรรจุภัณฑ์ 
ที่ยั่งยืนในก�รวิจัยด้�นนวัตกรรมของเร� เร�ม่ันใจว่�ง�นวิจัย 
มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง ซ่ึงจะช่วยให้ไทยยูเน่ียนบรรลุเป้�หม�ย 
ที่จะลดผลกระทบท�งด้�นสิ่งแวดล้อม และมีบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ไทยยเูนีย่นมพัีนธกจิด�้นบรรจภุณัฑท์ีย่ัง่ยนื
โดยมีเป้�หม�ยว่� บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในแบรนด์ของเร�ทั้งหมด  
100 เปอรเ์ซน็ต์ ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ซ้ำ� นำ�กลบัม�ใช้ใหม่ หรอืส�ม�รถ 
ย่อยสล�ยได้ภ�ยในปี 2568 นอกจ�กนี้ เร�ยังมีคว�มมุ่งมั่น 
ที่จะให้บรรจุภัณฑ์แบรนด์ของเร�โดยเฉลี่ย 30 เปอร์เซ็นต์ 
ใช้วัตถุดิบที่ทำ�จ�กวัสดุที่นำ�กลับม�ใช้ใหม่ ภ�ยในปี 2568 

จ�กพนัธกจิทีจ่ะสร�้งคว�มเปน็อยูท่ี่ดใีหก้บัผูค้น และดูแลรักษ� 
คว�มอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล ไทยยูเนี่ยนกำ�ลังดำ�เนินก�ร
แกไ้ขปญัห�พล�สตกิในทอ้งทะเล นอกจ�กนี ้ซ�กอปุกรณป์ระมง  
ก�รสูญห�ย และก�รทิ้งอุปกรณ์ประมง (ALDFG) หรือ Ghost  
Gear นัน้ เปน็ภยัคกุค�มต่อสตัวท์ี่อยูใ่นทอ้งทะเลของเร� เพร�ะ 
อ�จทำ�ให้ปริม�ณปล�ในท้องทะเลลดลง ทำ�ล�ยชีวิตคว�มเป็นอยู่ 

และทำ�ให้สัตว์นับล�้นตัวต้องเสียชีวิตลงทุกปี ดังนั้น ในปี 2561  
ไทยยูเน่ียนได้เข้�ร่วมโครงก�ร GGGI (Global Ghost Gear Initiative)  
เพื่อขับเคลื่อนปัญห�ก�รทิ้งอุปกรณ์ประมงให้ลดลง เร�มุ่งม่ัน 
ท่ีจะทำ�ให้ท้องทะเลมีคว�มสะอ�ดและปลอดภัยจ�กปัญห�ก�รท้ิง 
อุปกรณ์ประมงและขยะในท้องทะเลท่ัวโลกด้วยก�รผลักดัน 
ก�รแก้ปญัห�ที่ยัง่ยนืในเชงิเศรษฐกจิ ก�รสนบัสนนุคว�มมุง่มัน่นี ้ 
พนักง�นของเร�ท่ัวโลกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมก�รทำ�คว�มสะอ�ด 
ช�ยห�ด คลอง และสวนส�ธ�รณะในชุมชนทอ้งถิน่ของพวกเข� 

ในปี 2563 ไทยยูเนี่ยน เป็นบริษัทผู้ผลิตอ�ห�รและเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร�ยแรกที่เข้�
ร่วมโครงก�ร EP100 เรื่องก�รใช้พลังง�นอย่�งช�ญฉล�ดของ
องคก์ร The Climate Group ไทยยเูนีย่นมพีนัธกจิทีจ่ะจดัก�รกบั
ปญัห�เรือ่งก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูิอ�ก�ศทีจ่ะสง่ผลกระทบ 
ตอ่ทอ้งทะเลทัว่โลก โดยบรษิทัตัง้เป�้หม�ยทีจ่ะใชพ้ลงัง�นใหม้ ี
ประสิทธิภ�พม�กขึ้นเป็นสองเท่�ภ�ยในปี 2574 โดยเทียบกับ
ฐ�นข้อมูลในปี 2559

ในปี 2563 เร�ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยเรื่องก�รลดก�รใช้น้ำ�  
และก�รลดขยะฝงักลบ ไดเ้กนิเป�้ทีก่ำ�หนดไวใ้นป ี2563 เร�ลด
ก�รใช้น้ำ�และปริม�ณขยะฝังกลบได้ร้อยละ 26 และร้อยละ 69 
ต�มลำ�ดับ เมื่อเทียบกับระดับก�รใช้ในปี 2559

เร�ยังมีคว�มก้�วหน้�สำ�หรับเป้�หม�ยก�รลดคว�มเข้มข้น 
ของก�รปลอ่ยก๊�ซเรือนกระจก โดยในปี 2563 เร�ลดก�รปลอ่ย
ก๊�ซเรือนกระจกได้ร้อยละ 28

นโยบายด้านความยั่งยืนทางสังคม 

ก�รจ้�งง�นท่ีปลอดภัยและถูกกฎหม�ย และมีเสรีภ�พในก�รทำ�ง�น 
ทั้งในสถ�นประกอบก�รของบริษัทและในห่วงโซ่อุปท�น 
มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อไทยยูเนี่ยน เร�มีก�รพิจ�รณ�ถึง 
วิธีก�รที่เร�ส�ม�รถตอบสนองได้หรือดำ�เนินก�รได้ม�กกว่� 
กรอบก�รทำ�ง�นระดับส�กล เช่น หลักก�รชี้แนะของ
สหประช�ช�ติว่�ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding  
Principles on Business and Human Rights) กฎหม�ยก�รใช้ 
แรงง�นท�สยุคใหม่ (Modern Slavery Act) และท่ีสำ�คัญท่ีสุด 
คือ ก�รสร้�งคว�มม่ันใจว่�พนักง�นของเร�ทำ�ง�นอย่�งปลอดภัย 
และถูกกฎหม�ยเพื่อช่วยให้พวกเข�ส�ม�รถมีส่วนร่วมในสังคม
อย่�งเต็มที่

ไทยยูเนี่ยน ทร�บดีว่�ก�รตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่ม�ของ
วตัถดุบิอย�่งครบวงจรของผลติภณัฑอ์�ห�รทะเลของเร� ตัง้แต่
ก�รจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคจะช่วยระบุปัญห�ด้�น
แรงง�นคว�มปลอดภัยและถูกกฎหม�ยอย่�งถูกต้อง รวมทั้ง 

มกี�รรบัฟงัขอ้กังวลจ�กแรงง�น เร�มคีว�มมุง่มัน่ทีจ่ะดำ�เนนิง�น 
ในเร่ืองน้ีเพ่ือช่วยขับเคล่ือนอุตส�หกรรมให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย 
ประก�รท่ี  8  ของเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนของสหประช�ช�ติ  
ซ่ึงส่งเสริมเร่ืองก�รจ้�งง�นท่ีมีคุณค่�และก�รเติบโตท�ง 
เศรษฐกิจสำ�หรับชุมชนและผู้คนทั่วโลก นอกจ�กนี้เร�ยัง 
พย�ย�มดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย 
ของเร� และพย�ย�มสร้�งม�ตรฐ�น วิธีก�ร และขั้นตอน 
ด้�นคว�มปลอดภัยของเร�อย�่งต่อเนื่อง

ในปีท่ีผ่�นม� ไทยยูเน่ียน ได้ออกแถลงก�รณ์เร่ืองก�รใช้แรงง�นท�ส
ยุคใหม่อย่�งโปร่งใสท่ีประเทศอังกฤษ ซ่ึงมีระยะเวล�ครอบคลุม 
ถึงวันท่ี 10 กรกฎ�คม 2563 เพ่ือปฏิบัติต�มกฎหม�ยก�รใช้แรงง�น 
ท�สยุคใหม่ของประเทศอังกฤษ (Modern Slavery Act 2015)  
และในปี 2563 มกี�รออกนโยบ�ยก�รไมต่อบโต ้(Non Reprisal  
Policy) ของไทยยูเนี่ยนที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อส่งเสริมพนักง�นทุกคน 
ของไทยยูเนี่ยน รวมถึงเจ้�หน้�ท่ี พนักง�น ผู้บริห�ร ผู้รับเหม�  
และลูกจ้�งช่ัวคร�ว กล้�แจ้งข้อกังวล ขอคำ�แนะนำ� ร้องเรียน 
หรือร้องทุกข์ หรือกล้�เข้�ร่วมเป็นพย�นหรือมีส่วนร่วม 
ในกระบวนก�รสืบสวนสอบสวนก�รฝ่�ฝืนม�ตรฐ�นจริยธรรม 
โดยไม่ต้องเกรงกลัวว�่จะได้รับก�รตอบโต้ 

จ�กสถ�นก�รณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 สุขภ�พและ 
คว�มปลอดภัยของพนักง�นเป็นเร่ืองท่ีไทยยูเน่ียนให้คว�มสำ�คัญ 
ที่สุดเป็นอันดับแรก บริษัทมีก�รใช้ระบบก�รตรวจสอบและ
ม�ตรก�รป้องกันอย่�งเคร่งครัดทั่วโลก รวมถึงมีก�รทดสอบ 
และติดต�มผู้ที่มีก�รสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยอย่�งเข้มงวด  
มีนโยบ�ยก�รแบ่งแยกสถ�นที่ทำ�ง�นเพื่อลดคว�มเสี่ยงของ 
ก�รปนเปื้อนข้�มสถ�นที่ทำ�ง�นของไทยยูเนี่ยน มีม�ตรก�ร 
เข้มงวดในก�รเดินท�งเพื่อธุรกิจเพื่อลดคว�มเสี่ยงก�รติดเชื้อ 
และมีแนวท�งก�รปฏิบัติง�นจ�กที่บ้�นเพื่อช่วยให้พนักง�น
ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและมีคว�มปลอดภัย

ภ�ยใต้เส�หลักเรื่องผู้คนและชุมชน ไทยยูเนี่ยนมีคว�มมุ่งมั่น
ที่จะช่วยพัฒน�คุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่ของผู้คนที่อยู่อ�ศัย
และทำ�ง�นในพืน้ทีท่ีเ่ร�มกี�รดำ�เนนิธรุกจิอยู ่โดยรวมถงึก�รทำ� 
คว�มสะอ�ดสภ�พแวดล้อมท�งทะเล และก�รทำ�ง�นเพื่อ 
ยุติคว�มหิวโหยผ่�นก�รบริจ�คอ�ห�ร และก�รช่วยเหลือด้�น
มนุษยธรรมแก่ชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ ไปจนถึงก�รให้คว�มรู้
แก่เด็ก และให้ข้อมูลท�งด้�นโภชน�ก�รแก่ผู้บริโภคและชุมชน
ทอ้งถิ่น ในปี 2563 จ�กสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ดของโควดิ 19  
ไทยยูเนี่ยนมีก�รบริจ�คไปยังชุมชนทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วย
ก�รบริจ�คผลิตภัณฑ์อ�ห�รจ�กแบรนด์ซีเล็ค และฟิชโช 
ในประเทศไทย แบรนด์ KING OSCAR ในประเทศจีนท่ีมอบผลิตภัณฑ์ 
ปล�ทูน่�ให้กับโรงพย�บ�ลในประเทศจีน แบรนด์ MerAlliance  
และแบรนด ์PETIT NAVIRE บรจิ�คอปุกรณท์�งก�รแพทยใ์ห้แก ่
โรงพย�บ�ลที่ประเทศฝรั่งเศส แบรนด์ JOHN WEST สนับสนุน



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)130 131ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ให้กับ Age UK ซึ่งเป็นชุมชนผู้สูงอ�ยุ และแบรนด์ 
Chicken of the Sea® บริจ�คผลิตภัณฑ์อ�ห�รม�กกว่� 
500,000 ชุด เพื่อบรรเท�ทุกข์ผู้เดือดร้อนในสหรัฐอเมริก� 
นอกจ�กนี้เร�ยังทำ�ง�นร่วมกับพันธมิตรต่�งๆ เพื่อให้คว�มรู้ 
ในก�รทำ�ง�น เช่น ก�รอบรมสขุภ�พและคว�มปลอดภยั และเมือ่ 
ปีท่ีแล้ว ไทยยูเน่ียนได้เปิดศูนย์เตรียมคว�มพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน  
แห่งที่ 5 ในจังหวัดสมุทรส�คร เพื่อช่วยเตรียมคว�มพร้อมแก่ 
บุตรของแรงง�นข้�มช�ติสำ�หรับเข้�เรียนในระบบก�รศึกษ�ของไทย  
ทั้งนี้เรื่องของก�รศึกษ�จะช่วยสนับสนุนเป้�หม�ยประก�ร 
ที่ 8 ของก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ 

ห่วงโซ่อุปทาน 

ไทยยูเนี่ยนมีคว�มมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินก�รจัดห�วัตถุดิบด้วย 
คว�มโปร่งใสในห่วงโซ่อุปท�นของเร� อุตส�หกรรมอ�ห�ร 
ทะเลเป็นอุตส�หกรรมที่มีคว�มซับซ้อน ไม่ว่�จะเป็นก�รทำ� 
ประมงแบบจับจ�กธรรมช�ติหรือก�รทำ�ประมงแบบเพ�ะเลี้ยง  
ด้วยคว�มซับซ้อนของอุตส�หกรรม เร�จึงตระหนักถึง 
คว�มสำ�คัญของก�รดำ�เนินก�รเชิงรุกเพื่อรับมือต่อประเด็น
ที่ เกิดขึ้นใหม่และประเด็นที่ยังคงอยู่ต่อเนื่อง ท่�มกล�ง
สภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจที่มีก�รเปลี่ยนแปลง ก�รบริห�ร
จัดก�รห่วงโซ่อุปท�น เป็นหัวใจของก�รดำ�เนินง�นด้�นจัดห� 
วัตถุดิบด้วยคว�มรับผิดชอบภ�ยใต้กลยุทธ์คว�มยั่งยืน 
SeaChange® ซึ่งมีคว�มสำ�คัญต่อก�รจัดก�รธุรกิจของเร� 
ให้ประสบคว�มสำ�เร็จและมีประสิทธิภ�พ

ก�รตรวจสอบยอ้นกลบัถงึแหลง่ทีม่�ของวัตถดุบิเปน็เรือ่งสำ�คญั
ในก�รปรับปรุงแนวท�งด้�นคว�มโปร่งใส และก�รดำ�เนินง�น
ของห่วงโซ่อุปท�นอ�ห�รทะเลทั้งหมด เมื่อมีก�รตรวจสอบ 
ย้อนกลับ เร�ส�ม�รถสอบกลับทุกผลิตภัณฑ์ต้ังแต่ก�รจับไปจนถึง 
ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค และเร�ส�ม�รถมั่นใจว่�คู่ค้�ของเร� 
ปฏิบัติต�มพันธกิจด้�นคว�มยั่งยืนเหมือนกับไทยยูเนี่ยน ห�ก
ปร�ศจ�กระบบก�รตรวจสอบย้อนกลับอย่�งเต็มรูปแบบใน 
ห่วงโซ่อุปท�นของเร�แล้ว เร�จะไม่ส�ม�รถเร่ิมต้นทำ�คว�มเข้�ใจ 
เรื่องคว�มเสี่ยงในห่วงโซ่อุปท�นได้ ด้วยเหตุนี้ เร�จึงถือว�่ก�ร
ตรวจสอบย้อนกลับเป็นหัวใจสำ�คัญของกลยุทธ์ SeaChange®

แผนง�นก�รจัดห�วัตถุดิบด้วยคว�มรับผิดชอบของเร� มิได้มุ่งเน้น 
เพียงก�รตรวจสอบย้อนกลับเท่�นั้น แต่เน้นเรื่องของก�รมีส่วน 
ร่วมอีกด้วย เม่ือปีท่ีแล้ว เร�ได้มีก�รออกนโนบ�ยเพ่ือก�รจัดห�
วัตถุดิบปล�ทูน่�ด้วยคว�มรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ 
ก�รมสีว่นรว่มก�รดำ�เนนิกจิกรรมต�่งๆ เพื่อผลกัดันก�รพฒัน�
ด�้นคว�มยัง่ยนืทกุแงม่มุในหว่งโซอ่ปุท�นของเร�อย่�งตอ่เนื่อง 
เร�มองคู่ค้�ของเร�เป็นหุ้นส่วน เร�สนับสนุนและส่งเสริมคู่ค้�
ของเร�ให้ส�ม�รถปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นระดับสูงของลูกค้�ของเร�  
และคว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่�งๆ เร�มีก�รทำ�ง�น 

อย่�งต่อเนื่องกับ Global Dialogue on Seafood Traceability  
(GDST) เพื่อสนับสนุนก�รทดลองม�ตรฐ�น GDST 1.0  
ในห่วงโซ่อุปท�นของก�รทำ�ประมงแบบจับจ�กธรรมช�ติ  
และก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ� รวมถึงก�รทดสอบม�ตรฐ�น 
คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นร่วมกัน 

วิธีก�รบริห�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�นของบริษัทมุ่งเน้นไปท่ีก�รจัดห� 
วัตถุดิบประมงและก�รเพ�ะเล้ียงสัตว์น้ำ� เน่ืองจ�กกระบวนก�ร
เหล่�น้ีมีโอก�สสูงท่ีจะนำ�ม�ซ่ึงคว�มเส่ียง นอกจ�กน้ี เร�ยัง
ตระหนักถึงคว�มจำ�เป็นในก�รบริห�รระบบห่วงโซ่อุปท�นในส่วน 
ของวัตถุดิบประเภทอื่น ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ไปจนถึงส่วนประกอบ 
ทีไ่มใ่ชอ่�ห�รทะเล และก�รขนสง่ ไทยยูเนีย่นยงัทำ�ง�นตอ่เนือ่ง 
ร่วมกับพันธมิตรของเร�ในเชิงลึกเพื่อเข้�ถึงและเข้�ใจใน
แนวท�งก�รจัดห�วัตถุดิบอย่�งมีคว�มรับผิดชอบของเร�

ระหว่�งเดือนสิงห�คม 2561 และเดือนพฤศจิก�ยน 2563  
ไทยยูเน่ียนทำ�ง�นร่วมกับผู้ตรวจสอบจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก
ประเมินเรือประมงท่ีจัดห�วัตถุดิบให้เร�เสร็จส้ินว่�มีก�รดำ�เนินก�ร 
ต�มแนวท�งปฏิบัติด้�นแรงง�นบนเรือประมง โดยขอบเขตจะเน้น 
เร่ืองก�รจัดซ้ือปล�ทูน่�และประเทศไทย ซ่ึงจะครอบคลุมประเภท 
ของอุปกรณ์จับปล�ชนิดต่�งๆ เช่น เรืออวนล้อม เรือเบ็ดตวัด 
และเรือเบ็ดร�วที่จับอยู่บริเวณมห�สมุทรแปซิฟิค มห�สมุทร
แอตแลนติก และมห�สมุทรอินเดีย ก�รประเมินนี้ได้ทำ� 
ก�รสมัภ�ษณล์กูเรอืม�กกว่� 850 คน มกี�รตรวจสอบเรอืประมง
ม�กกว�่ 180 ลำ� ตรวจสอบคูค่�้ของเร�กว�่ 40 ร�ย และประสบ
คว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�วิธีก�รใหม่ที่ช่วยให้ก�รตรวจสอบ 
ส�ม�รถดำ�เนินก�รต่อไปได้หลังสถ�นก�รณ์โควิด 19 เมื่อ 
ปล�ยปี 2562 ไทยยูเนี่ยนได้ลงน�มบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ
ลกูค�้ของเร�ประกอบด้วย Nestle, The J.M. Smucker Company  
และ Mars Petcare เพื่อลงทนุในโครงก�รที่พัฒน�สภ�พแวดลอ้ม 
ในก�รทำ�ง�นของช�วประมงบนเรือประมงร่วมกัน 

เร�ยงัคงทำ�ง�นหนกัเพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิก�รเปลีย่นแปลงเชงิบวก
อย�่งจรงิจงัผ�่นสว่นต�่งๆ ม�กม�ยในอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเล 
รวมถึงก�รปรับปรุงห่วงโซ่อุปท�นของเร�เพื่อประโยชน์สำ�หรับ
ท้องทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเล และเพื่อสิทธิของคนที่ทำ�ง�น
ในอตุส�หกรรมอ�ห�รทะเล เร�ไดม้กี�รนำ�นโยบ�ยต�่งๆ ม�ใช ้
ตลอดห่วงโซ่คุณค่�เพ่ือส่งมอบคุณค่�น้ันไปยังผู้มีส่วนได้เสีย  
ตวัอย�่งเช่น แนวปฏบิตัเิรือ่งก�รตรวจสอบยอ้นกลบั จะทำ�ใหเ้ร�
ส�ม�รถตดิต�มทุกผลติภณัฑ ์ตัง้แต่ก�รจบัไปจนถงึผลติภณัฑ์
พร้อมบริโภค อีกท้ังยังทำ�ให้เร�มั่นใจได้ว่�คู่ค้�ของเร�ปฏิบัติ
ต�มพันธกิจด้�นคว�มยั่งยืนเหมือนกับไทยยูเนี่ยน เช่น ก�รใช้
นโยบ�ยต่อต�้นกลโกงและภัยคกุค�มอ�ห�รเพือ่ปอ้งกนัหว่งโซ่
ก�รผลิตอ�ห�รจ�กก�รปลอมปนอ�ห�รโดยเจตน� ด้วยระบบ
ก�รจัดก�รที่เข้มแข็งในก�รต่อสู้กับกลโกงอ�ห�ร

Wild Capture

Wild Capture
= 10%

Fishery Supply Chain

Aquaculture Supply Chain

Production

Farm = 10%

Distribution

Hatchery

Large Scale 
Buyers

Large Scale 
Buyers

Sales

Sales

Mini Marts

Mini Marts

Retailers/
Restaurants

Retailers/
Restaurants

Consumers

Consumers

Other Ingridients 
= 90%

Feed Mill

Production

Distribution



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)132 133ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

Tuna

67

77

81

87

31 34

41 47 51 57

61

71

81

  FAO AREA

  FAO AREA

67 67

87

18

21

21

34

27

27

27

57

61

61

61

71

    Fishery 
  Aquaculture

 Ecuador 

  Peru

  Chile

 Argentina

 Poland

Salmon Salmon 
(Farmed)

Sardine and 
Mackerel

Atlantic 
Herring

Anchovies Sprat Pollock Mahi Mahi

 Morocco

87

21

27

71

Snow Crab

• Gulf of Marine. U.S.
• Gulf of St. 
 Lawrence Canada
• Prince Edward 
 Island, Canada

• Nova Scotia, Canada
• Newfoundland, Canada
• Gulf of St. Lawrence, Canada

  FAO AREA

  FAO AREA

Shrimp American 
Lobster

Jumbo Flying 
Squid

Scallops 
• Farmed 
• Wild

Blue Swimming 
Crab



135ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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ภาพรวม 

ไทยยูเนี่ยนรายงานยอดขายปี 2563 ที่ 132,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 
เมื่อเทียบกับปี 2562 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก ส่งผลให้ 
รายไดป้รบัเพิม่ขึน้ในป ี2563 รายไดป้ ี2563 ในรปูสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัอยูท่ี ่4,232 
ลา้นเหรยีญ ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.0 จากปกีอ่นหนา้ ยิง่ไปกวา่นัน้ ปรมิาณการขาย
ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากปีก่อนหน้า โดยมีเหตุหลักมาจากผลประกอบการ 
ที่แข็งแกร่งจากธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป และธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง 

กำาไรขั้นต้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 23,418 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 
จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่ปรับเพิ่มขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้น 
และอัตรากำาไรที่ปรับเพิ่มขึ้น 

ยิ่งไปกว่าน้ัน บรษัิทยงัรายงานกำาไรสงูสดุเป็นประวัตกิารณเ์กนิกว่า 6 พนัล้านบาท 
เป็นครั้งแรก โดยมีการรายงานผลกำาไรสุทธิที่ 6,246 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 64 จากปีก่อนหน้า โดยแม้หากหักค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้น 
ในปี 2562 กว่า 1.4 พันล้านบาท ยอดกำาไรสุทธิปี 2563 น้ันยังแสดงอัตรา 
การเติบโตที่สูงถึงร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้าบนฐานการดำาเนินงานปกติ 

กระแสเงินสดอิสระปี 2563 น้ันสูงถึง 10,375 ล้านบาท โดยมาจากผลกำาไร  
EBITDA ที่แข็งแกร่ง การปรับลดเงินลงทุน และการควบคุมสินทรัพย์หมุนเวียน 
อย่างมีประสิทธิภาพ หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียของบริษัทปรับลดลงถึง 3.1 พันล้านบาท  
มาอยู่ที่ 52,129 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการชำาระหนี้สินคืน ดังนั้นบริษัท 
สามารถลดอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ที่ 0.94 เท่า ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งลดลงจาก
ระดับ 1.07 เท่า ณ สิ้นปี 2562

การวิเคราะห์
และค�าอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ 

1ส่วนที่

การประกอบธุรกิจ 
และผลการด�าเนินงาน

บทวิเคราะห์ธุรกิจประจ�าปี ในปี 2563 ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป (Ambient Seafood)  
ได้รายงานยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยที่อัตรา
กำาไรขั้นต้นยังได้เพิ่มขึ้นถึงระดับร้อยละ 21.1 เพิ่มขึ้นจาก 
ร้อยละ 19.4 เมื่อปี 2562 เนื่องจากอัตรากำาไรที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจ
อาหารทะเลแปรรปูทัง้ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและในทวปียุโรป 
ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินค้าที่เกี่ยวข้อง (Frozen 
and Chilled Seafood and Related Business) รายงานยอดขาย 
ปรับลดลงร้อยละ 5.4 จากปีก่อนหน้าจากปริมาณการขาย 
ท่ีปรับลดลง เรายังเห็นธุรกิจอาหารสัตว์เล้ียง ผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่า  
และธุรกิจอื่น (PetCare, Valued-Added and Other Business) 
รายงานยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 7.7 จากปีก่อนหน้า 

กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปยังคงเป็นธุรกิจที่มีสัดส่วนรายได้
สูงที่สุดของไทยยูเนี่ยน โดยคิดเป็นร้อยละ 47 ของยอดขายรวม 
ป ี2563 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 44 ในป ี2562 เนือ่งจากท้ังคา่เงนิบาท 
ที่อ่อนตัวลงเพื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่น และความต้องการ
อาหารทะเลบรรจุกระป๋องที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในโลกตะวันตก 
ส่วนยอดขายกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินค้า 
ที่เกี่ยวข้องนั้นคิดเป็นร้อยละ 38 ของยอดขายรวมของบริษัท  
และยอดขายกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิ่ม
มลูคา่ และอืน่ๆ ปรบัเพิม่ขึน้มาอยูท่ีร่อ้ยละ 15 ของยอดขายรวม
ของบริษัท โดยเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากระดับร้อยละ 14.8 ในปี 2562

สำาหรับยอดขายรายภูมิภาคในปี 2563 สหรัฐอเมริกายังคงเป็น
ตลาดหลักที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท โดยมีส่วนแบ่งรายได้ คิดเป็น
ร้อยละ 42 ของบริษัท ภูมิภาคยุโรปมีส่วนแบ่งรายได้ คิดเป็น 
รอ้ยละ 29 ของยอดขายรวม โดยการเพิม่ขึน้ของสดัสว่นยอดขาย 
ในทัง้สองตลาดนัน้มาจากความตอ้งการผลติภณัฑอ์าหารทะเล
แปรรูปและอาหารสัตว์เลี้ยงที่ปรับเพิ่มขึ้น สำาหรับตลาดไทย  
ยอดขายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 10 ของยอดขายรวม ในขณะที่
ตลาดญี่ปุ่นยังคงเป็นตลาดสำาคัญที่มีส่วนแบ่งยอดขายคิดเป็น
รอ้ยละ 5 ของยอดขายรวม ในขณะทีต่ลาดอืน่ๆ ซึง่รวมถงึตลาด 
แอฟรกิาและประเทศที่เหลอืในเอเชยีรวมกัน มส่ีวนแบ่งยอดขาย
ที่ร้อยละ 14 ของยอดขายรวม

ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท ในปี 
2563 ที่ผ่านมาได้แก่:

1. ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 
และอาหารสัตว์เลี้ยงปรับเพิ่มขึ้นในช่วงล็อกดาวน์ 

 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วงปีที่ผ่านมา

ส่งผลให้ผู้บริโภคปฏิบัติ Social Distancing และปรุงอาหาร
เองมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋องมากขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป ธุรกิจ
อาหารทะเลแปรรูปได้รายงานยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้น 
จากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 13.6 จากการที่ปริมาณการขาย 
ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 ยิ่งไปกว่านั้น ยอดขายธุรกิจ 
อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และธุรกิจอื่น ยังรายงาน
ยอดขายเพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 7.7 จากปีก่อนหน้า ซึง่ส่วนหนึ่ง
มาจากผู้คนใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นในช่วงล็อกดาวน์

2. การลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน เรด ล็อบสเตอร์ 
รายงานผลประกอบการที่ท้าทาย 

 ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนได้เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน เรด 
ล็อบสเตอร์ (Red Lobster) คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 
575 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยธุรกิจดังกล่าวรายงานยอดขาย 
2.45 พนัลา้นเหรยีญสหรัฐและมสีาขากวา่ 750 สาขาทัว่โลก 
ทั้งในรูปแบบของร้านของบริษัทเองและในรูปแบบของ 
แฟรนไชส์ ในปี 2563 เงินลงทุนดังกล่าวได้สร้างผลขาดทุน
ให้กับบริษัทเป็นมูลค่าสุทธิ 408 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก 
การล็อกดาวน์ ส่งผลให้มีข้อจำากัดในการเปิดให้บริการ 
ของร้านอาหารทั่วประเทศ 

3. ความผันผวนของค่าเงิน

 ยอดขายของไทยยเูนี่ยนกวา่รอ้ยละ 90 อยูใ่นรปูสกลุเงนิตรา 
ต่างประเทศ โดยหลักๆ เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เงินยูโร  
และเงินปอนด์ ตามลำาดับ ในระหว่างปี ค่าเงินบาทได้ 
ออ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกบัเงนิสกลุหลกัอยา่งมนัียสำาคญั บรษิทั 
จึงรายงานยอดขายปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากปี 
ก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ดี หากแยกผลกระทบจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนออก ยอดขายของบริษัทปี 2563 ยังคงปรับตัว
ขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)136 137ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

4. กระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ช�าระหนี้คืน
ต่อเนื่อง 

 กระแสเงินสดอิสระจำานวน 10,375 ล้านบาท นั้นเป็นผล 
มาจากกำาไรที่ปรับตัวดีขึ้น ลดการลงทุน และการควบคุม
สินค้าหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ กระแสเงินสด 
ที่แข็งแกร่งส่งผลให้บริษัทสามารถชำาระหนี้คืนได้กว่า  
3 พันล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อยู่ที่ 0.94 เท่า ณ สิ้นปี 2563 ลดลงจากระดับ 1.07 เท่า  
ณ สิน้ป ี2562 บรษิทัได้บรรลเุปา้หมายอตัราสว่นหนี้สนิสทุธิ
ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ที ่1.0 - 1.1 เทา่ ดงันัน้จงึสง่ผลใหบ้รษิทั
มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและมีความยืดหยุ่น 
ในการบริหารและวางแผนการลงทุนมากขึ้น

กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป

กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมียอดขายในปี 2563 ท้ังสิ้น 
62,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 จาก 55,221 ล้านบาท 
ในปีก่อนหน้า ในขณะที่ปริมาณการขายได้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ  
16.9 จากปี 2562 มาอยู่ที่ 392,563 ตัน ในปี 2563 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากผู้บริโภคปฏิบัติ Social Distancing และ
ปรุงอาหารเองมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการอาหารทะเล
บรรจุกระป๋องมากขึ้น ซึ่งยอดขายที่ปรับตัวขึ้นดังกล่าวยังส่งผล
ให้อัตรากำาไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 
21.1 ในปี 2563 เนื่องจากอัตรากำาไรที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจอาหาร
ทะเลแปรรูปทั้งในสหรัฐอเมริกาและในทวีปยุโรป

ราคาเฉลี่ยปลาทูน่าพันธุ์ท้องแถบ (Skipjack) (จากมหาสมุทร
แปซิฟิกตะวันตก/ ณ ท่าเรือกรุงเทพ) ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 14.6 มาอยู่ที่ 1,385 เหรียญสหรัฐต่อตัน เทียบกับ  
1,209 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในปีก่อนหน้า 

กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินค้า
ที่เกี่ยวข้อง

มียอดขายในปี 2563 ทั้งสิ้น 49,605 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
5.4 จาก 52,424 ล้านบาทในปีก่อนหน้า โดยการลดลงของ 
ยอดขายนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการที่ราคากุ้งปรับตัวลดลง
ระหว่างปี และภาวะโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของ
ธุรกิจให้บริการอาหาร (Food Service) ตลอดทั้งปี ส่งผลให้
ปริมาณขายผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น 
และสินค้าที่เกี่ยวข้องลดลงร้อยละ 5.4 มาอยู่ที่ 262,924 ตัน 
ในปี 2563

ในปี 2563 ราคากุ้งปรับลดลงจากปีก่อนหน้า โดยราคาวัตถุดิบ
กุ้งขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 148 บาทต่อกิโลกรัม (ขนาดกุ้ง 60 ตัว 
ต่อกิโลกรัม) ลดลงร้อยละ 0.7 จากราคาเฉลี่ยปี 2562  
และอัตรากำาไรขั้นต้นกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น  
และสินค้าที่เกี่ยวข้อง ก็ปรับลดลงอยู่ที่ร้อยละ 9.7 จากร้อยละ 
10.2 ในปี 2562
 
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง 
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และอื่นๆ

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า  
และอื่นๆ รายงานยอดขายที่ 20,073 ล้านบาท โดยปรับเพิ่มขึ้น
รอ้ยละ 7.7 เมือ่เทยีบกบัปกีอ่นหน้า และมปีรมิาณขายปรับเพิม่ขึน้ 
เช่นเดียวกันที่ร้อยละ 2.8 อัตรากำาไรข้ันต้นของกลุ่มธุรกิจ 
ในปี 2563 ยังปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26.7 เพิ่มขึ้นจากระดับ 
ร้อยละ 21.6 ในปี 2562 เน่ืองจากผู้คนให้ความสำาคัญและใช้จ่าย
กับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นและการมุ่งเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ และสินค้า
นวัตกรรมต่างๆ ที่มีอัตรากำาไรสูงขึ้น 

การจัดการทางการเงินและการลงทุน

ในปี 2563 ไทยยูเนี่ยนได้ดำาเนินกิจกรรมทางการเงินและ 
การลงทุนที่สำาคัญ ดังนี้ 

1. ไทยยูเนี่ยนลงทุน 4 บริษัทฟู้ดเทคสตาร์ทอัพ 
ผ่านกองทุน VENTURE FUND

 ไทยยูเนี่ยนได้สนับสนุนการสร้างระบบนิเวศธุรกิจเพื่อ 
ที่จะสนับสนุนกิจกรรมฟู้ดเทคสตาร์ทอัพเพื่อที่จะสนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจอาหาร เรายังคงสนับสนุนโครงการ 
สเปซ-เอฟ ซึ่งเป็นเป็นโปรแกรมการพัฒนาสตาร์ทอัพ 
ด้านอาหารในระดับนานาชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
เป็นกลุ่มที่สองแล้ว 

 ในปี 2563 ไทยยูเนี่ยนประกาศลงทุนใน 4 บริษัท ด้วยกัน 
ได้แก่ บริษัท อัลเคมี ฟู้ดเทค บริษัทสิงคโปร์ที่ทำาธุรกิจ
นวัตกรรมอาหารสำาหรับผู้ป่วยเบาหวาน บริษัท มันนา  
ฟู้ดส์ จำากัด บริษัทโปรตีนจากแมลงและอีคอมเมิร์ซ  
จากประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท ไฮโดรนีโอ บริษัทเทคโนโลยี 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาที่ดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย 
และประเทศเยอรมัน และบริษัท วิสไวร์ส นิวโปรตีน  
อีกหนึ่งบริษัทเงินทุนสัญชาติสิงคโปร์ ที่ทำาธุรกิจบริหาร 
กองทุนที่มองหาโอกาสความร่วมมือและร่วมลงทุน 
ในเทคโนโลยีอาหาร

 

2. ไทยยูเนี่ยนร่วมมือกับไทยเบฟจัดตั้งกิจการร่วมค้า

 ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ และ ไทยเบฟเวอเรจได้ร่วมกัน 
จัดตั้งบริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ดเพื่อร่วมลงทุน
และร่วมมือในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและ 
เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพในประเทศไทย โดยไทยยเูนีย่น ถอืหุน้
ร้อยละ 49 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดในกิจการร่วมค้า 

3. ไทยยูเนี่ยนเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการร่วมค้า
ในรัสเซียเป็นร้อยละ 90

 ไทยยูเนี่ยนได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นขึ้นร้อยละ 45 
ในกิจการร่วมค้าในรัสเซีย TUMD Luxembourg S.a.r.l 
(TUMD) จากเดิมที่มีการเข้าซื้อร้อยละ 45 ในปี 2561  
โดยหลังจากการเข้าซื้อ บริษัทจะมีการถือหุ้นทั้งสิ้น 
ร้อยละ 90 ใน TUMD โดย TUMD เป็นนิติบุคคลที่เป็น
เจ้าของบริษัทในประเทศรัสเซีย 3 บริษัทซึ่งเป็นผู้นำา 
การผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องชั้นนำา 
ในประเทศรัสเซีย

แนวทางการด�าเนินงานในอนาคต

ไทยยูเน่ียนมีวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นผู้นำาในธุรกิจอาหารทะเล 
ท่ีน่าเช่ือถือทีส่ดุของโลก ตลอดจนใสใ่จดแูลและรกัษาทรพัยากร 
ต่างๆ เพื่อรักษาให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง เรายังมุ่งที่จะส่งมอบ 
คุณค่าทางสารอาหารที่ดีผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดหามา 
อย่างมีความรับผิดชอบสู่ผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อที่จะสร้างคุณค่า
ที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัท 

เรายังคงมุ่งม่ันที่จะพัฒนาผลประกอบการของบริษัทซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งของเป้าหมายปี 2568 ที่เราจะสร้างผลกำาไร EBITDA  
ที่ 450-550 ล้านเหรียญสหรัฐ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะใช้นวัตกรรม
เป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่างจากผู้เล่นรายอื่น และยังคง
ให้ความสำาคัญกับความย่ังยืนในทุกๆ การตัดสินใจทางธุรกิจ
ของเรา 

แนวทางของเราในปี 2564 ไทยยูเนี่ยนจะมุ่งเน้นไปที่การเติบโต
ของยอดขายร้อยละ 3 - 5 จากปีก่อนหน้า เราตั้งเป้าที่จะรักษา
อตัรากำาไรขัน้ตน้ทีร่ะดบัประมาณร้อยละ 17 อตัราสว่นคา่ใชจ่้าย 
ในการขายและการบริหารต่อยอดขายจะอยู่ที่ประมาณ 
รอ้ยละ 11 - 12 นอกจากนี ้เราคาดวา่อัตราดอกเบีย้สุทธจิะไม่ม ี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญจากปีก่อนหน้า

ในปี 2564 เป็นต้นไป ไทยยูเนี่ยนมีแผนที่จะใช้เงินลงทุนจำานวน 
6 พันล้านบาท สำาหรับการลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ รวมทั้ง 
การพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานของธุรกิจในปัจจุบัน  
เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

โดยการลงทุนหลักของเราในปีนี้คือการลงทุนในโรงงานอาหาร
สำาเร็จรูป และโรงงาน Protein Hydrolysate และ Collagen  
Peptide ในประเทศไทย เรายังมีแผนจะลงทุนสร้างห้องเย็น
สำาหรับโรงงานของเราในประเทศกานา ยิ่งไปกว่าน้ันเรายัง 
มุ่งลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และอาคารอื่นๆ ทั้งนี้ การให้
ความสำาคัญกับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จะช่วยส่งผลให้
สถานะทางการเงินของบริษัทเข้มแข็งขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของ
กระแสเงินสดรับ

ไทยยเูนีย่นยังคงมุง่มัน่ทีจ่ะรกัษาอตัราจา่ยเงนิปนัผลในระดับสงู 
โดยเรามีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่า 
ร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิในแต่ละปี และบริษัทจะแบ่งจ่าย
เงินปันผลเป็น 2 งวด
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อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2562 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.34 1.66 1.37

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.39 0.55 0.45

อัตราส่วนโครงสร้างของทุน    

อัตราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 2.10 1.74 1.59

อัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า)* 1.44 1.16 1.05

อัตราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า)* 1.40 1.07 0.94

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 3.96 4.06 5.22

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน    

อัตราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.92 0.89 0.92

อัตราส่วนการหมุนเวยีนของสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 2.81 2.82 2.89

อัตราส่วนการหมุนเวยีนของลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.56 9.56 11.11

อัตราส่วนการหมุนเวยีนของเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.54 8.49 9.64

จำานวนวันหมุนเวียนของสนิค้าคงเหลอื (วัน) 128 128 125

จำานวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (วัน) 38 38 32

จำานวนวันหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (วัน) 42 42 37

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร    

อัตรากำาไรขั้นต้น (ร้อยละ) 14.2 15.9 17.7

อัตรากำาไร EBITDA (ร้อยละ) 8.3 9.5 9.8

อัตรากำาไรสุทธ ิ(ร้อยละ) 3.9 4.1 4.7

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นเฉลี่ย (ร้อยละ) 11.9 9.0 14.1

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ)** 5.6 4.6 6.3

อัตราผลตอบแทนต่อเงนิลงทุนเฉลี่ย 7.7 6.5 9.2

ข้อมูลต่อหุ้น    

กำาไรสุทธจิากการดำาเนนิงานปกตติ่อหุ้น (บาท) 1.09 0.80 1.26

เงนิปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.40 0.47 0.72

มูลค่าตามบัญชตี่อหุ้น (บาท) 8.95 8.90 9.69

*  หนี้สนิ คอื หนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยเท่านั้น
**  อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ คอื กำาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษ/ี สนิทรัพย์รวมเฉลี่ย

บทวิเคราะห์งบการเงิน

ยอดขาย

ไทยยูเนี่ยนรายงานยอดขายปี 2563 ที่ 132,402 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการดำาเนินงาน 
ที่แข็งแกร่งของธุรกิจหลักและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อ 
เทียบกับเงินสกุลหลัก บริษัทได้บันทึกยอดขายในรูปสกุลเงิน 
เหรียญสหรัฐคิดเป็นมูลค่า 4,232 ล้านเหรียญ ปรับเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4.0 จากปีก่อนหน้า ยิ่งไปกว่านั้นปริมาณการขาย 
ยังปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากปีก่อนหน้าโดยกลุ่มธุรกิจอาหาร
ทะเลแปรรูปและกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมีการรายงาน 
ยอดขายเติบโตในปี 2563

กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมี สัดส่วนยอดขายสูงสุด 
ที่ ร้ อยละ  47  ในปี  2563  โดยเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ  13 .6  
จากปก่ีอนหนา้เนือ่งจากการทีค่า่เงนิบาทอ่อนคา่ลงเมือ่เทยีบกับ 
เงินสกุลหลัก และความต้องการอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
เพิ่มขึ้นในประเทศทางตะวันตก ขณะเดียวกันสัดส่วนยอดขาย
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินค้าที่เกี่ยวข้อง 
ปรับลดลงคิดเป็นร้อยละ 38 ของยอดขายรวม ลดลงจาก 
ร้อยละ 42 ในปี 2562 เนื่องจากปริมาณการขายของธุรกิจกุ้ง 
และปลาแซลมอนที่ปรับลดลง ส่วนกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์  
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และธุรกิจอื่นนั้นมีสัดส่วนยอดขาย 
ร้อยละ 15 โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.8 ในปี 2562

ในปี 2563 ตลาดสหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดใหญ่ที่สุด 
ของบริษัท โดยมีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 42 ของยอดขาย
รวมบริษัท เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40 ของยอดขายรวมในปี 2562  
เป็นผลหลักมาจากยอดขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 
และอาหารสตัวเ์ลีย้งเพิม่ขึ้น และคา่เงนิเหรยีญสหรฐัทีแ่ขง็คา่ขึน้ 
เมื่อเทียบกับค่าเงินบาท ตลาดยุโรปเป็นตลาดอันดับสอง 
ของบริษัทตามยอดขาย โดยมีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 29  
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28 ในปี 2562 เนื่องจากค่าเงินยูโร 
และปอนด์สเตอร์ลิงที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาทในปี  
2563 สัดส่วนยอดขายในประเทศไทยปรับลดลงเป็นร้อยละ 10 
(จากร้อยละ 12 ในปีก่อนหน้า) เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
ภาวะการทอ่งเทีย่วทีห่ดตวัลงจากกจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีล่ดลง  
และตลาดญี่ปุ่นคิดเป็นสัดส่วนยอดขายร้อยละ 5 ซึ่งลดลง 
เล็กน้อยจากปีก่อนหน้า

ในป ี2563 สัดส่วนรายไดข้องธรุกจิแบรนด์เตบิโตมากกวา่ธรุกจิ
รับจ้างผลิตเล็กน้อยส่งผลให้สัดส่วนยอดขายของทั้งสองธุรกิจ
อยูท่ีร่อ้ยละ 42 และร้อยละ 58 ตามลำาดบั ยอดขายธุรกจิแบรนด์
ปรบัเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 7.4 จากปีก่อนหนา้เนือ่งจากยอดขายแบรนด์
ส่วนมากมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป และยังได้
อานิสงส์จากค่าเงินสกุลหลักแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท
ในปี 2563 อกีดว้ย ยอดขายธรุกจิรบัจา้งผลติเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.1  
จากปีก่อนหน้าเนื่องจากราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นและปริมาณขาย
ของธุรกิจรับจ้างผลิตยังคงเติบโตร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนหน้า 

ก�าไรขั้นต้น

บริษัทรายงานกำาไรขั้นต้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 23,418  
ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.4 จากปกีอ่นหนา้ เนือ่งจากยอดขาย
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมอัตรากำาไรที่ปรับดีขึ้นเช่นกัน 

ธรุกจิอาหารทะเลแปรรปูมอัีตรากำาไรขัน้ต้นที่ระดบัรอ้ยละ 21.1 
ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.4 ในปี 2562 การเพิ่มขึ้น 
ของอตัรากำาไรนัน้เกดิขึน้จากยอดขายทีป่รบัเพิม่ขึ้น และสดัสว่น
การขายสนิคา้ทีม่อีตัรากำาไรสงูเพิม่ขึน้ สง่ผลให้อตัรากำาไรขัน้ตน้
ปรับดีขึ้นจากปีก่อนหน้า 

ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินค้าที่เกี่ยวข้องรายงาน
อัตรากำาไรที่ร้อยละ 9.7 ลดลงจากร้อยละ 10.2 ในปี 2562  
การปรับตัวลดลงของอัตรากำาไรดังกล่าวเป็นผลมาจาก 
การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการ 
ให้บริการอาหาร แต่อย่างไรก็ดี บริษัทมิได้รับผลกระทบอย่าง 
มีนัยสำาคัญต่อกิจกรรมการดำาเนินงานของบริษัท เนื่องจาก
บริษัทยังคงมาตรการสุขอนามัยที่ เข้มงวดในทุกกิจกรรม 
การทำางานของบริษัท 

อัตรากำาไรขั้นต้นของธุรกิจอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า  
และธุรกิจอื่นได้ปรับฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 26.7 ในปี 
2563 เนื่องจากยอดขายปรบัเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.7 และมปีรมิาณขาย 
ปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (SG&A)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารต่อยอดขาย 
ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 11.8 ซึ่งลดลงจากระดับร้อยละ 12.9  
ในปีก่อนหน้า โดยการปรับลดลงของอัตราส่วนดังกล่าวน้ัน 
มีส่วนมาจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประมาณ 1.9 พันลา้นบาทซึง่ไดม้กีารบนัทกึในไตรมาส 2/2562 
หากแยกผลกระทบจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 
ในการขายและการบริหารต่อยอดขายในปี 2562 จะอยู่ที่ 
ร้อยละ 11.4

ก�าไรจากการด�าเนินงาน

บริษัทมีกำาไรจากการดำาเนินงานในปี 2563 ที่ 7,821 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 103 จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการปรับ 
เพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานงานและกลยุทธ์ควบคุม 
คา่ใชจ้า่ย ซึง่สง่ผลใหก้ำาไร EBITDA (กำาไรกอ่นดอกเบี้ยจา่ยภาษ ี
ค่าเสื่อมและการด้อยค่าสินทรัพย์) ปี 2563 อยู่ที่ระดับ 12,959 
ล้านบาท เนื่องจากอัตรากำาไรที่ปรับตัวดีขึ้น

รายได้อื่น (รวมส่วนแบ่งก�าไร/ ขาดทุนจากเงินลงทุน
บริษัทร่วม)

บริษัทรายงานรายได้อื่นในปี 2563 ที่ 1,602 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.5 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยรับจาก 
Convertible Preferred Units ของ Red Lobster นั้นยังทรงตัว
จากปีก่อนหน้า

ก�าไร/ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทบันทึกกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงร้อยละ 81  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 90 ล้านบาท 
เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่ำาลง

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2563 อยู่ที่ 1,724 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การปรับลดลงดังกล่าว  
มาจากการออกหุ้นกูช้ัว่นรินัดร ์(Perpetual Bond) ในไตรมาสที ่4  
ปี 2562 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสุทธิปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 
2.91 ลดลงจากร้อยละ 3.27 ในปี 2562

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2563 บริษัทบันทึกภาษีจ่ายมูลค่า 724 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
จาก 158 ล้านบาทในปี 2562 เนื่องจากบริษัทรายงาน 
ผลประกอบการทีป่รบัตวัดขีึน้ในป ี2563 อตัราภาษสีทุธปิ ี2563 
อยู่ที่ร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับร้อยละ 3.6 ในปี 2562 

ก�าไรสุทธิ

กำาไรสุทธิปี 2563 อยู่ที่ปรับสูงเกินระดับ 6 พันล้านบาท 
เป็นครั้งแรกโดยอยู่ที่ 6,246 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 64  
จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งตลอดปี 2563  
โดยแม้จะแยกค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในไตรมาส 
ที่ 2 ปี 2562 กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานปกติปี 2563  
กย็งัแสดงการเตบิโตเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 20 จากปกีอ่นหนา้ อตัรา
กำาไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับร้อยละ 3.0 ในปี 2562
 
สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 144,575 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.9 จาก 141,909 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562

• ลูกหนี้การค้าสุทธิอยู่ที่ 11,312 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.7 
หรือ 1,220 ล้านบาท จาก 12,532 ล้านบาท ในปี 2562  
อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้ เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่   
11.11 เทา่ จากป ี2562 เนือ่งจากบญัชคีา้งรบัเฉลีย่ลดลงและ 
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2563 
ลดลงตัวจากปีที่แล้วอยู่ที่ 32 วัน จาก 38 วันในปีก่อนหน้า 
เนื่องจากบริษัทสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียก
ชำาระลูกหนี้การค้าได้ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า 

• แมว้า่ยอดขายจะปรบัเพิม่ขึน้ จำานวนวนัหมนุเวยีนของสนิคา้ 
คงเหลือในปี 2563 ปรับลดลงอยู่ที่ 125 วันจากระดับ  
128 วันในปีก่อนหน้า เนื่องจากการจัดการสินค้าคงคลัง
อย่างมีประสิทธิภาพจากความต้องการสินค้าของผู้บริโภค
ทีเ่พิม่ขึน้ สนิค้าคงเหลอืสทุธปิรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.5 มาอยู่ที ่ 
38,546 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ราคาวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น 

• อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
มาอยู่ที่ 0.92 เท่าในปี 2563 จาก 0.89 เท่าในปี 2562  
เป็นผลจากยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากปีก่อนหน้า

• อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2563 อยู่ที่ 1.37 เท่า ลดลงจาก  
1.66 เท่าในปี 2562 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
ระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระคืนภายใน 1 ปี ณ สิ้นปี 2563  
หนีส้นิระยะส้ัน และการรไีฟแนนซห์นีส้นิทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง
ปี 2563

• ณ สิ้นปี 2563 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีมูลค่ารวม  
26,691 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 25,910 ล้านบาท 
ณ สิ้นปี 2562 เนื่องจากการลงทุนปกติในช่วงปี 2563

หนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2563 มีมูลค่า 88,838 ล้านบาท ลดลง  
1,276 ล้านบาท จาก 90,114 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562

• เจ้าหนี้การค้าในปี 2563 มีมูลค่า 10,770 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 9.1 จาก 11,844 ล้านบาท ในปี 2562 ขณะที่ระยะ
เวลาการชำาระหนี้เฉลี่ยลดลงอยู่ที่ 37 วันจากปีก่อนหน้า
เนื่องจากการจัดการเงื่อนไขการซื้อจากคู่ค้า (Supplier)  
และการจัดการสินเชื่อคู่ค้าได้อย่างดีสม่ำาเสมอ โดยอัตรา
การหมุนเวียนของเจ้าหนี้ ปี 2563 อยู่ที่ 9.64 เท่า เมื่อเทียบ
กับ 8.49 เท่าในปีก่อนหน้า

• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 
เป็น 13,465 ล้านบาท จาก 11,277 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 

• หนี้สินระยะยาวปรับลดลงร้อยละ 17.4 มาอยู่ที่ 36,862  
ล้านบาท จาก 44,625 ล้านบาทจากการชำาระหนี้คืน
เนื่องจากบริษัทมีการบันทึกกำาไร EBITDA ที่สูงและควบคุม
งบการลงทุนในปี 2563 ยิ่งไปกว่านั้นหนี้สินระยะยาว 
สว่นหนึง่ไดม้กีารปรบัสถานะเปน็หนีส้นิระยะยาวทีม่กีำาหนด
ชำาระใน 1 ปีเนื่องจากใกล้ครบกำาหนดชำาระ

• หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยมีมูลค่ารวม 58,415 ล้านบาท  
ลดลงร้อยละ 2.5 จาก 59,905 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า โดย
สัดส่วนหนี้สินระยะยาว (รวมหนี้สินที่จะครบกำาหนดชำาระ
ภายใน 1 ปี) คิดเป็นร้อยละ 77 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ทั้งหมด

ส่วนของผู้ถือหุ้น

• ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ในปี 2563 มีมูลค่ารวม 52,185 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,762 ล้านบาทจาก 48,423 ล้านบาท  
ณ สิ้นปี 2562 เนื่องจากบริษัทรายงานกำาไรสุทธิ และส่งผล
ให้กำาไรสะสมปรับเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 

• อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2563  
ลดลงมาอยู่ที่ 1.59 เท่า จากระดับ 1.74 เท่า ณ สิ้นปี 2562 
เนือ่งจากบรษิทัรายงานกำาไรสทุธทิีแ่ขง็แกรง่และมกีารชำาระ
หนี้คืนอย่างต่อเนื่อง 

• เนื่องจากผลกำาไรที่ดีขึ้นและความสามารถในการสร้าง 
กระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง บริษัทได้ทำาการซื้อหุ้นคืน 
มูลค่ารวม 1.5 พันล้านบาท ชำาระหนี้สิน 3.0 พันล้านบาท  
และยังสามารถลดอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนได้มาอยู่ที่   
0.94 เท่า ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งลดลงจากระดับ 1.07 เท่า  
ณ สิ้นปีก่อนหน้า 

• ในปี 2563 อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเฉลี่ย (ROCE)  
อยู่ที่รอ้ยละ 9.2 หรือเพิ่มขึ้นอยา่งมากจากระดบัรอ้ยละ 6.5 
ในปี 2562 มีสาเหตุหลักจากอัตรากำาไรที่ปรับเพิ่มขึ้นดังที่ 
ไดเ้หน็จาก EBIT ปรบัเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 38.9 จากปกีอ่นหนา้  
รวมถึงอัตราผลตอบแทนในปี 2562 ยังได้รับผลกระทบ 
จากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกามูลค่า 
1.4 พันล้านบาทอีกด้วย

 
กระแสเงินสด

• บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 
ในป ี2563 คดิเปน็ 13,432 ลา้นบาท เนือ่งจากบรษิทัรายงาน
กำาไรจากการดำาเนินงานได้ในระดับสูง (EBITDA ปี 2563  
คดิเปน็ 12,959 ลา้นบาท) ยิง่ไปกวา่นัน้การจัดการสนิทรพัย์
หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้จำานวนวัน 
ของสินค้าคงคลังลดลง มาอยู่ที่ 125 วัน จาก 128 วัน 
ในปีก่อนหน้า เนื่องจากยอดขายที่ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าคงคลัง  ส่งผลให้อัตรา 
การหมุนเวียนของสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมการลงทุนอยู่ที่่ 3,736 ล้านบาท  
ซึ่งสอดคล้องกับการลดงบเงินลงทุนลงมาอยู่ที่ 3,700  
ล้านบาท (จากเดิมที่ตั้งไว้ที่ 4,900 ล้านบาทในช่วงต้นปี) 

• บริษัทบันทึกเงินสดจ่ายสุทธิสำาหรับกิจกรรมจัดหาเงิน 
จำานวน 8,203 ลา้นบาทในป ี2563 โดยมสีาเหตหุลกัมาจาก 
การชำาระคืนหนี้ การจ่ายดอกเบี้ยจ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับ 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน และรายได้รับที่ลดลง
จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

• จำานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่า  
มีเงินสดเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1,597 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสด 
และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 6,286  
ล้านบาท (รวมผลกระทบจากการใช้เงนิกูร้ะยะสัน้ Overdraft)
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บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง ตำาแหน่งที่ 
TU

จำานวนหุ้นที่ถือ
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

นโยบายราคา รายการที่เกี่ยวโยง ปี 2562 
(ล้านบาท)

ปี 2563 
(ล้านบาท)

1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน  
  ฟีดมิลล์ จ�ากัด 
  (บริษัทย่อย  
  66.90%)

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
นางนิตยา บุญมีโชติ
(ภรรยานายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)
นายธนโชติ บุญมีโชติ
(บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)
นายบุญปวีณ บุญมีโชติ
(บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)
นายชินโชติ บุญมีโชติ
(น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)
นางสาวรุ่งทิวา บุญมีโชติ
(น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)  

กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ

58,937,300
4,500,000

4,125,000

4,125,000

5,625,000

9,375,000
                       

14.4%
1.1%

1.0%

1.0%

1.4%

2.3%

ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- ซื้อวัตถุดิบ (เปลือกกุ้งและน้ำาต้มปลา) จาก TU  
- ซื้อวัตถุดิบ (เปลือกกุ้ง) จาก PPC
- ซื้อวัตถุดิบ (เปลือกกุ้ง) จาก TUS
- ซื้อลูกกุ้งจาก TUH
- ซื้ออาหารเสริมใช้เลี้ยงกุ้งขาวจาก TMAC
- จ่ายค่าอบรมให้ EHS
- ขายอาหารกุ้งให้ TMAC
- ขายอาหารกุ้งให้ TUH
- ขายอาหารกุ้งให้ TCM
- ขายอาหารกุ้งให้ TMK
- ขายกุ้งให้ TU

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- จ่ายค่าบริหารจัดการให้ TU
- รับค่าใบกำากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำา (MCPD) จาก TU
- รับค่าใบกำากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำา (MCPD) จาก TUS 
- รับค่าใบกำากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำา (MCPD) จาก PCC
- รับค่าใบกำากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำา (MCPD) จาก TUH
- รับเงินค่า Knowhow จาก AFL

รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบด้วย:
- จ่ายค่าโปรแกรม wan optimization เชื่อมต่อประชุมทางไกล 
 ให้ TU 
-  จ่ายค่าโปรแกรม Office365 ให้ TU
- จ่ายค่าบริการงานชิปปิ้ง โลจิสติกส์ และ BOI ให้ TUM
- จ่ายค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์ให้ BZD
- รับค่าเช่าสำานักงานและค่าโทรศัพท์จาก TMAC
- รับค่าวิเคราะห์วัตถุดิบจาก TMAC
- รับค่า Incentive Sale และค่าบริการจาก TUH 

32.16 
18.87
9.02
2.23

--
0.03

10.56
1.06
5.12
9.86

10.01

15.79
1.55
0.57
0.10
0.77

39.80

0.48

0.16
--

0.05
0.24
0.01
0.89

29.72 
18.89
7.77
0.65
0.06
0.03
2.14
2.76
8.53

26.96
6.93

21.57
1.05
0.94
0.08
1.95

37.76

--

0.40
0.43
0.05
0.45

--
--

รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง ตำาแหน่งที่ 
TU

จำานวนหุ้นที่ถือ
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

นโยบายราคา รายการที่เกี่ยวโยง ปี 2562 
(ล้านบาท)

ปี 2563 
(ล้านบาท)

1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน  
  ฟีดมิลล์ จ�ากัด 
  (บรษิัทย่อย  
  66.90%)   
  (ต่อ)

รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ประกอบด้วย:
- จ่ายค่าเช่าที่ดินให้ TU ที่ตำาบลกาหลง อำาเภอเมอืงสมุทรสาคร  
 จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทำาฟาร์มทดลองเลี้ยงกุ้งและปลา  
 ในอัตราค่าเช่าปีละ 497,300 บาท โดยมกีำาหนดระยะเวลา 
 ตามสัญญาเช่า 3 ปี และจะครบกำาหนดในเดอืนมถิุนายน 2565  
 ซึ่งได้รับการอนุมัตจิากที่ประชุมคณะกรรมการเรยีบร้อยแล้ว
-  จ่ายค่าเช่าฟาร์มและสาธารณูปโภคให้ TCM 
-  จ่ายค่าเช่าฟาร์มให้ TMK
-  รับค่าเช่าที่ดินจาก TUH

0.50

0.62
1.25
1.25

0.50

--
1.50

--

2. บริษัท ไทยยูเนี่ยน  
  ซีฟู้ด จ�ากัด
  (บรษิัทย่อย  
  51.00%)

นายฤทธริงค์ บุญมโีชติ
นายชนิโชต ิบุญมโีชติ
(น้องนายฤทธริงค์ บุญมโีชต)ิ
นางสาวรุ่งทวิา บุญมโีชติ
(น้องนายฤทธริงค์ บุญมโีชต)ิ
นายธนโชต ิบุญมโีชติ
(บุตรนายฤทธริงค์ บุญมโีชต)ิ
นายบุญปวณี บุญมโีชติ
(บุตรนายฤทธริงค์ บุญมโีชต)ิ

กรรมการ
ญาตสินทิ
กรรมการ
ญาตสินทิ
กรรมการ
ญาตสินทิ
กรรมการ
ญาตสินทิ
กรรมการ

6,974,850
900,000

900,000

1,800,000

1,800,000                       

23.2%
3.0%

3.0%

6.0%

6.0%

ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
-  ซื้อวัตถุดิบและสนิค้าจาก TU
- ซื้อวัตถุดิบ (กุ้ง) จาก PPC
- จ่ายค่าผลติสินค้าจาก OKF
- จ่ายค่าพมิพ์งานให้ TUG
- ขายสนิค้าให้ COSF
- ขายสนิค้าให้ TUC
- ขายสนิค้าให้ PPC
- ขายสนิค้าให้ TU
- ขายเศษซาก (เปลอืกกุ้ง) ให้ TFM 
- ขายสนิค้าให้ TSR
- ขายสนิค้าให้ TUO

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- จ่ายค่าบรหิารจัดการให้ TU
- จ่ายค่าบรหิารจัดการส่งออกให้ TUM
- จ่ายค่าบรกิารจัดเก็บและขนส่งให้ COSF
- จ่ายค่าคอมมชิชั่นและค่าบรกิารให้ TU
- จ่ายค่าบรรจุภัณฑ์แพคสนิค้าให้ OKF

1.77
0.67
8.46

51.47
1,219.77

120.99
77.15
85.48
9.02
0.37
0.22

21.52
8.36
0.64
3.18
0.36

1.79
0.52

--
28.45

1,030.05
111.26
74.54
41.81
7.77
3.10
0.52

22.09
9.19
0.78
0.37
0.20



รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

144
145

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง ตำาแหน่งที่ 
TU

จำานวนหุ้นที่ถือ
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

นโยบายราคา รายการที่เกี่ยวโยง ปี 2562 
(ล้านบาท)

ปี 2563 
(ล้านบาท)

2. บริษัท ไทยยูเนี่ยน  
  ซีฟู้ด จ�ากัด
  (บรษิัทย่อย  
  51.00%) 
  (ต่อ)

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- จ่ายค่าใบกำากับการซื้อขายสนิค้าสัตว์นำ้า (MCPD) ให้ TFM 
- จ่ายค่าพัฒนาและวจิัยพันธุ์กุ้งให้ TUH
- รับค่าขนส่งและบรกิารจัดเก็บสินค้าจาก TU

รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบด้วย:
- จ่ายค่าโปรแกรม wan optimization เชื่อมต่อประชุมทางไกลให้  
 TU
- จ่ายค่าบรกิารประมูลการจัดซื้อให้ TU
- จ่ายค่าเช่าคอมพวิเตอร์ให้ TU

0.57
--

0.67

0.53

--
0.10

--
5.25
0.65

0.52

0.08
0.14

3. บริษัท ลัคกี้ 
   ยูเนี่ยน ฟู้ดส์  
  จ�ากัด      
  (บรษิัทร่วม  
  25.00%)

นายเชง นริุตตนิานนท์ กรรมการ 102,000 11.3% ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- ซื้อวัตถุดบิ (หัวปลา) จาก TU
- ซื้อสนิค้า จาก PPC
- จ่ายค่าพมิพ์งานให้ TUG
- จ่ายค่าอบรมให้ EHS
- ขายวัตถุดบิ (Topping สำาหรับอาหารสัตว์เลี้ยง) ให้ TUM
- ขายสนิค้า (ซูริมนิำาเข้าจากเวยีดนาม) ให้ TU
- ขายสนิค้า (ปูเทียม ปูอัด และซูรมิ)ิ ให้ PPC
- ขายสนิค้า (ปูอัดเพื่อผลติต่อเป็นอาหารแมว) ให้ SC
- ขายสนิค้า (ปูอัด เต้าหู้ปลา) ให้ TSR

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- จ่ายค่าบรกิารฝากเก็บสินค้า ให้ TU 
- รับค่าบรกิารส่งสินค้า จาก PPC
- รับค่าบรกิารส่งสินค้า จาก TU 
- ขาย Vitamin Premix ให้ TU

รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบด้วย:
- ขายเครื่องปั่น spread tuna (มือสอง) ให้กับ TU

0.52
2.71
1.30

--
23.04
4.17
0.47
0.53
0.91

0.31
0.04
0.04

--

--

0.77
2.33
1.89
0.05

23.82
1.72
0.75
0.72
7.49

0.14
--

0.03
0.06

0.06

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง ตำาแหน่งที่ 
TU

จำานวนหุ้นที่ถือ
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

นโยบายราคา รายการที่เกี่ยวโยง ปี 2562 
(ล้านบาท)

ปี 2563 
(ล้านบาท)

4. บริษัท จันศิริ  
  เรียล เอสเตท  
  จ�ากัด 

นายธรีพงศ์ จันศริิ
นายเดชพล จันศริิ
(บุตรนายไกรสร จันศริ)ิ
นายดสิพล จันศริิ
(บุตรนายไกรสร จันศริ)ิ
นายไกรสร จันศริิ
นางบุษกร จันศริิ
(คู่สมรสนายไกรสร จันศริ)ิ
นายชวน ตั้งจันสริิ

กรรมการ
ญาตสินทิ
กรรมการ
ญาตสินทิ
กรรมการ
กรรมการ
ญาตสินทิ
กรรมการ
กรรมการ

19,680,000
15,260,000

15,260,000

7,800,000
2,000,000

-

32.8%
25.4%

25.4%

13.0%
3.4%

-

ค่าเช่า
สามารถ
เทยีบกับ
อัตราค่าเช่า
ในพื้นที่
ใกล้เคยีงกัน 
และผู้เช่า
รายอื่น

รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ประกอบด้วย: 
TU, TUM, SC และ TUO จ่ายค่าเช่าและค่าบรกิารอาคาร
สำานักงานกรุงเทพฯ เนื่องจากบรษิัทจำาเป็นต้องมีสำานักงาน
ในกรุงเทพฯ เพื่อใช้ในการประสานงานต่างๆ โดยทำาสัญญาเช่า
กับบรษิัท จันศริ ิเรยีล เอสเตท จำากัด ซึ่งประกอบธุรกจิหลักคอื 
พัฒนาอสังหารมิทรัพย์ รวมพื้นที่ 10,495.72 ตารางเมตร  
รวมค่าเช่าและค่าบรกิาร (ไม่รวมค่านำ้าประปา ค่าไฟฟ้า 
และค่าโทรศัพท์) ตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดอืน ปรับขึ้น 
จากเดมิ 500 บาทต่อเดอืน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้  
เป็นค่าเช่าเฉพาะพื้นที่เช่าที่กำาหนดเท่านั้น ไม่รวมสาธารณูปโภค
อื่นๆ โดยมกีำาหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี และจะครบ
กำาหนดในเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการอนุมัตจิากที่ประชุม
คณะกรรมการเรยีบร้อยแล้ว

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- ซื้อสินค้า (ฟิชโชกับปลากระป๋อง + New Pruduct ) จาก TU

69.73

0.12

82.73

0.73

5. บริษัท จะนะ  
  อุตสาหกรรม 
  ประมง จ�ากัด

นายเชง นริุตตนิานนท์ กรรมการ 50,000 25.0% ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- ซื้อวัตถุดิบ (ก้างปลา หัวปลา) จาก SC
- ขายวัตถุดบิ (นำ้ามันปลา นำ้านึ่งปลา ปลาป่น) ให้ TFM
- ขายส่วนผสมสำาหรับผลติอาหารสัตว์เลี้ยงให้ SC

57.23
86.68
1.16

46.52
61.27
1.41

6. บริษัท ทุนธนศิริ 
  จ�ากัด

นายธรีพงศ์ จันศริิ
นายชู ชง ชาน

กรรมการ
กรรมการ

1
1

0.0%
0.0%

ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น:
- ค่าเช่าสำานักงาน

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- ซื้อสินค้าปลากระป๋องกับปลาเส้นฟิชโชจาก TU

0.02

--

--

0.10



รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

146
147

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง ตำาแหน่งที่ 
TU

จำานวนหุ้นที่ถือ
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

นโยบายราคา รายการที่เกี่ยวโยง ปี 2562 
(ล้านบาท)

ปี 2563 
(ล้านบาท)

7. บริษัท ที.ซี.  
  ยูเนี่ยน อโกรเทค  
  จ�ากัด

นายเชง นริุตตนิานนท์ กรรมการ 845,895 34.8% ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- ซื้อวัตถุดิบ (ไส้ ก้าง หัว หนัง และเลอืดปลา) จาก TU
- ซื้อวัตถุดิบ (ไส้ ก้าง หัว หนัง และเลอืดปลา) จาก TUM
- ซื้อวัตถุดิบ (เศษซากและตาปลา) จาก TUI
- จ่ายค่าอบรมให้ EHS
- ขายวัตถุดบิ (ปลาและกระดูกปลาป่น) ให้ TFM 

รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบด้วย:
- จ่ายค่าบรกิารตักถังปลาให้ TU
-  จ่ายค่าถังปลาสแตนเลสให้ TUM
-  รับเงนิค่าบริการส่งออกนำ้ามันปลาจาก TUM

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- จ่ายค่าพาเลทไม้ให้ TUM

รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ประกอบด้วย:
TU จ่ายค่าเช่าและค่าบรกิาร สำาหรับพื้นที่สำานักงานและโรงงาน
พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ 
เนื่องจากบรษิัทจำาเป็นต้องใช้พื้นที่ในการขยายกำาลังการผลติ
ในส่วนของไลน์ผลติอาหารสำาเร็จรูปแช่แข็ง จำานวนพื้นที่รวม 
4,727.36 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าบรกิาร 
ต่อเดอืน (ไม่รวมค่าไฟฟ้า นำ้าประปา โทรศัพท์ และค่าภาษ ี
โรงเรอืน) เท่ากับ 545,806.00 บาท โดยสัญญาเช่าดังกล่าว 
มกีำาหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า 2 ปี และจะครบกำาหนด 
ในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการอนุมัตจิากที่ประชุม 
คณะกรรมการเรยีบร้อยแล้ว

300.00
325.52
13.51

--
159.04

0.22
--

0.43

--

18.49

263.89
288.41
33.16
0.02

138.50

0.39
0.25

--

0.08

15.06

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง ตำาแหน่งที่ 
TU

จำานวนหุ้นที่ถือ
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

นโยบายราคา รายการที่เกี่ยวโยง ปี 2562 
(ล้านบาท)

ปี 2563 
(ล้านบาท)

8. บริษัท ไวยไทย  
  จ�ากัด

นายเชง นริุตตนิานนท์
นายไกรสร จันศริิ
นางจนิตนา นริุตตนิานนท์
(คู่สมรสนายเชง นริุตตนิานนท์)
นายชวน ตั้งจันสริิ
นายธรีพงศ์ จันศริิ
นายนคร นริุตตนิานนท์
(บุตรนายเชง นริุตตนิานนท์)

กรรมการ
กรรมการ
ญาตสินทิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ญาตสินทิ
กรรมการ

100,000
59,200
36,800

20,000
20,000
20,000

31.3%
18.5%
11.5%

6.3%
6.3%
6.3%

ราคาตลาด
เทยีบเท่า 
Supplier 
ทั่วไป

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เนื่องจากเป็น Supplier ประจำา  
จึงตดิต่อประสานงานได้สะดวกและรวดเร็ว ประกอบด้วย:
- รับค่าหัวลากตู้สนิค้า จาก TUM
- รับค่าหัวลากตู้สนิค้า จาก TU
- รับค่าหัวลากตู้สนิค้า จาก APC
- รับค่าหัวลากตู้สนิค้า จาก SC
- รับค่าหัวลากตู้สนิค้า จาก TUI
- รับเงนิค่าสติ๊กเกอร์ตดิรถ จาก APC

รวมทุกรายการ 
ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัตวิงเงนิไม่เกนิ 100 ล้านบาท
ต่อปี ส�าหรับการท�ารายการเกี่ยวโยง จากที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น
ประจ�าปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 เรยีบร้อยแล้ว

57.47
7.63
2.63
0.25
0.02
0.02

68.02

65.77
9.79
2.30
0.39
0.21

--
78.46

9. บริษัท  
  ไทยพัฒนา  
  สแตนเลส สตีล  
  จ�ากัด

นายเชง นิรุตตินานนท์
นายชวน ตัง้จนัสริิ

กรรมการ
กรรมการ

20,000
5,000

40.0%
10.0%

ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบด้วย:
- รับค่าเครื่องเป่าแห้ง สายพานลำาเลยีง ระบบท่อไลน์ ถังต้มผัก  
 แผ่นรองก้นตะกร้า จานหมุน และเครื่องมือต่างๆ จาก TUM  
- รับเงนิล่วงหน้างานก่อสร้างจาก TUM
- รับค่ารถกึ่งพ่วง โต๊ะวางคอม ถังต้มนำ้าร้อน ตู้รถขนปลา 
 แบบแบน สายพานลำาเลยีงปลา และเครื่องมอืต่างๆ จาก TU
- รับค่าอุปกรณ์ ค่าอะไหล่ซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักร  
 จาก TUM
- รับค่าอะไหล่ ในการซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักร จาก SC
- รับค่าอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ซ่อมแซมเครื่องมอื จาก TU
- รับเงนิค่าโต๊ะสแตนเลสจาก APC
- รับเงนิค่าสายพานตรวจจับโลหะ รางไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ  
 จาก TUI

รวมทุกรายการ (ยกเว้นเงินล่วงหน้า)
ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัตวิงเงนิไม่เกนิ 150 ล้านบาท
ต่อปี ส�าหรับการท�ารายการเกี่ยวโยง จากที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น
ประจ�าปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 เรยีบร้อยแล้ว

90.96

6.72
11.75

16.29

0.03
0.69
0.07

--

126.51

53.48

8.79
6.83

14.93

0.01
0.82
0.53
0.21

76.81



รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง ตำาแหน่งที่ 
TU

จำานวนหุ้นที่ถือ
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

นโยบายราคา รายการที่เกี่ยวโยง ปี 2562 
(ล้านบาท)

ปี 2563 
(ล้านบาท)

10. บริษัท ทีเอ็น  
  ฟายน์ เคมีคอลส์  
  จ�ากัด 
  (บรษิัทร่วม  
  48.97%)

นายธรีพงศ์ จันศริิ กรรมการ 1 0.0% ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- ซื้อวัตถุดบิ (เศษซาก) จาก TUM
- ซื้อวัตถุดบิ (เศษซาก) จาก TU
- ซื้อวัตถุดบิ (เศษซาก) จาก TUI

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- จ่ายค่าบรหิารการขายให้ TUM
- จ่ายค่ากระดาษซับนำ้ามัน ฟิล์มพันพาเลท นำ้ามันโซล่าให้ TUM

รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบด้วย:
- จ่ายค่าบรกิารห้องแลบและอื่นๆ ให้ TU
- รับเงนิค่าขนส่ง จาก APC
- รับเงนิค่าเครื่องตัดหัว (ปลา) จาก TUM

รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ประกอบด้วย:
- ค่าเช่าสำานักงาน ค่านำ้า ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ TUM 

รายการช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้วย:
- TNFC รับดอกเบี้ยจาก TUM (ผู้ลงทุนใน TNFC) 
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม จำานวนเงนิกู้ระยะสั้น

43.90
10.03
44.69

3.39
--

0.02
--

3.33

1.53

1.22
82.10

--
--

108.39

2.04
0.12

0.11
0.03

--

2.40

0.41
45.10

11. บริษัท บีส 
  ไดเมนชั่น จ�ากัด 

นายไกรสร จันศริิ
นายเชง นริุตตนิานนท์
นายธรีพงศ์ จันศริิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2,575,001
250,000

1,675,000

51.5%
5.0%

33.5%

ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- รับค่าบรกิารจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TU
- รับค่าบรกิารจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก PPC
- รับค่าบรกิารจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก SC
- รับค่าบรกิารจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TUM
- รับค่าบรกิารจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก APC
- รับค่าบรกิารจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TUG
- รับค่าบรกิารจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TFM

1.61
0.31
0.52
0.77
0.15
0.04
0.05

0.97
--

0.15
0.66
0.06
0.00
0.05

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง ตำาแหน่งที่ 
TU

จำานวนหุ้นที่ถือ
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

นโยบายราคา รายการที่เกี่ยวโยง ปี 2562 
(ล้านบาท)

ปี 2563 
(ล้านบาท)

12. บริษัท 
  แฟคตอรี่ สตอเรจ 
  เซอร์วิส จ�ากัด

นายนคร นริุตตนิานนท์
(บุตรนายเชง นริุตตนิานนท์)

ญาตสินทิ
กรรมการ

300,000 60.0% ค่าเช่า
สามารถ 
เทยีบกับ 
อัตราค่าเช่า
ในพื้นที่ 
ใกล้เคยีงกัน

รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ประกอบด้วย:
- TUM จ่ายค่าเช่าโกดังสนิค้าเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บสนิค้า 
 และวัสดุอุปกรณ์ อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 65 บาทต่อเดอืน 
 พื้นที่รวม 19,262  ตารางเมตร เป็นจำานวนค่าเช่าเดอืนละ 
 1.25 ล้านบาท  โดยสัญญาเช่าดังกล่าวจะครบกำาหนด
 ในเดอืนธันวาคม 2564
*ยอดเงนิรวมค่าเช่าพัดลมระบายอากาศและสาธารณูปโภคแล้ว

23.24 23.39

13. บริษัท ฟิล-ยูเนี่ยน 
  โฟรเซ่น ฟู้ดส์ 
  จ�ากัด 
  (Phil-Union 
  Frozen Foods,
  Inc.) ประเทศ
  ฟิลิปปินส์

นายเชง นริุตตนิานนท์ กรรมการ 149,996 100.0% ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- ซื้อสนิค้าจาก APC
- ขายสนิค้าให้ COSF 

6.10
720.03

6.81
589.83

14. บริษัท นิวเซนจูรี่
   พริ้นติ้ง แอนด์
   แพคเกจจิ้ง จ�ากัด

นายเชง นริุตตนิานนท์ กรรมการ 25,000 55.6% ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- รับค่าจ้างทำาบรรจุภัณฑ์ (กล่อง) จาก SC 2.30 0.79

15. แพรุ่งทิวา  
  (บุคคลธรรมดา)

นางสาวรุ่งทวิา บุญมโีชติ
(น้องนายฤทธริงค์ บุญมโีชต)ิ

ญาตสินทิ
กรรมการ

เจ้าของ 100.0% ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- ขายวัตถุดบิ (กุ้ง) ให้ PPC 0.62 --

16. บริษัท ไทยยูเนี่ยน  
  ไฮเทค เพิร์ล  
  คัลทิเวชั่น จ�ากัด

นายไกรสร จันศริ ิ         
นายธรีพงศ์ จันศริิ
นายเดชพล จันศริิ
(บุตรนายไกรสร จันศริ)ิ
นายดสิพล จันศริิ
(บุตรนายไกรสร จันศริ)ิ

กรรมการ
กรรมการ
ญาตสินทิ
กรรมการ
ญาตสินทิ
กรรมการ

2,500,000
5,000,000
7,500,000

7,500,000

5.0%
10.0%
15.0%

15.0%

ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- ซื้ออาหารปลาและลูกปลานวลจันทร์จากฟาร์มทดลองจาก  
 TFM
-  ซื้อสินค้า (ซเีล็คเดลี่) จาก TU

25.56

0.03

44.37

0.06

หมายเหตุ:
- รายการธุรกจิปกต ิเป็นการซื้อขายวัตถุดบิตามธุรกจิปกต ิซึ่งมเีงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัตหิลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2551
- รายการที่ 6, 8, 10-11 และ 16 กรรมการของบรษิัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้แก่ นายไกรสร จันศิร ินายเชง นริุตตนิานนท์ นายชวน ตั้งจันสริ ินายธรีพงศ์ จันศริ ิและนายชู ชง ชาน ถอืหุ้นในบรษิัท 
 ที่เกี่ยวโยงกันไม่ถงึร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน แต่เป็นกรรมการของบรษิัทที่เกี่ยวโยงกัน
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำาประกันภัยทรัพย์สินกับบริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท เอเชีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำากัด ซึ่งเป็นนายหน้า 
รับประกันภัย โดยมลีักษณะความสัมพันธ์กับบรษิัท เนื่องจากมกีรรมการและผู้ถอืหุ้นร่วมกัน คอืนายชวน ตั้งจันสริ ิและบรษิัทและบรษิัทย่อยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบรษิัททั้งสอง ดังนี้
- ปี 2562 เป็นเงนิรวมสองบริษัท 110.14 ล้านบาท
- ปี 2563 เป็นเงนิรวมสองบริษัท 121.26 ล้านบาท
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รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นสามัญ
 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
ชั้น 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: +66 (0) 2009-9000
โทรสาร: +66 (0) 2009-9992

นายทะเบียนหุ้นกู้  
 
หุ้นกู้ปี 2554  ชุดที่ 1 - 3 : ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
หุ้นกู้ปี 2557 ครั้งที่ 1  ชุดที่ 1 - 4 :  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
หุ้นกู้ปี 2557 ครั้งที่ 2  ชุดที่ 1 - 2 :  ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
หุ้นกู้ปี 2559 ครั้งที่ 1  : ธนาคารกรงุศรอียธุยา จำากดั (มหาชน)
หุ้นกู้ปี 2559 ครั้งที่ 2  ชุดที่ 1 - 3 :  ธนาคารกรงุศรอียธุยา จำากดั (มหาชน) 
หุ้นกู้ปี 2560 ครั้งที่ 1  ชุดที่ 1 - 4 :  ธนาคารกรงุศรอียธุยา จำากดั (มหาชน) 
หุ้นกู้ปี 2562 ครั้งที่ 1  ชุดที่ 1 - 2 :  ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
หุ้นกู้ปี 2562 ครั้งที่ 2   :    ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ปี 2562 ครั้งที่ 2   :    ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
 
ผู้สอบบัญชี

นายพงทวี รัตนะโกเศศ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7795 หรอื
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3760 หรอื
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด 
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 (0) 2344-1000
โทรสาร: +66 (0) 2286-5050

บุคคลอ้างอิง

ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูล
ส�าคัญอื่น

1ส่วนที่

การประกอบธุรกิจ 
และผลการด�าเนินงาน

ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ

ข้อมูลอื่นๆที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ  

บริษัทไม่มีข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ หากบริษัทเห็นว่ามีข้อมูลอื่นที่จำาเป็น 
ซึ่งเป็นประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ หรือเพื่อความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล 
ของผู้ลงทุนทุกกลุ่ม บริษัทจะดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยทันที เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว
ประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
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รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 153รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)152 ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U)  
ได้รับหมายเรียกจากกระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา  
(United States Department of Justice หรือ DOJ) เพื่อให้
ข้อมูลในการสอบสวนการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
ทางการค้าในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิดผนึก 
โดย Tri-U ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ รวมถึง 
การมอบเอกสารและหลักฐานอื่นตามหมายเรียก ทั้งนี้ Tri-U  
ได้รับการผ่อนผันแบบมีเงื่อนไข (Conditional Leniency  
Program) ซึ่งสถานะการผ่อนผันแบบมีเงื่อนไขดังกล่าว  
หมายความวา่ หากทาง Tri-U และผูบ้รหิารหรอืพนกังานของ Tri-U  
ให้ความร่วมมือในขั้นตอนของการสอบสวน จะไม่ถูกดำาเนินคดี 
หรือถูกเรียกให้ต้องชำาระค่าปรับ 

นอกจากนี้ Tri-U ได้ถูกฟ้องเป็นจำาเลยในคดีแพ่งหลายคดี 
ทั้งที่ถูกดำาเนินคดีแบบกลุ่มและที่ถูกฟ้องร้องโดยตรง ซึ่งโจทก์ 
ไดแ้ก ่รา้นคา้ปลีก รา้นขายของชำา และลกูคา้หลายรายทีอ่า้งวา่ 
ซื้ออาหารทะเลบรรจุภาชนะปิดผนึกจาก Tri-U และจำาเลยร่วม 
คำาฟ้องคดีแพ่งดังกล่าวได้ระบุเรื่องการร่วมกันกำาหนด เพิ่ม  

คงไว้ซึง่ราคา และ/หรอื ทำาใหร้าคาของอาหารทะเลบรรจุภาชนะ
ปิดผนึกในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นคงที่ ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมาย 
การแข่งขันทางการค้ามาตรา 1 และ 3 ภายใต้กฎหมายป้องกัน
การผูกขาด (Sherman Antitrust Act) (15 U.S.C. §§ 1, 3)  
และละเมดิกฎหมายปอ้งกนัการผกูขาดทางการคา้ การคุม้ครอง
ผู้บริโภค การประกอบการค้าที่ไม่เท่าเทียม และการแข่งขัน 
ที่ไม่เป็นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโจทก์มีการเรียก 
ค่าชดเชยในความเสียหายดังกล่าว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้รับรู้ประมาณการ 
อยา่งเพยีงพอ ซึ่งสอดคล้องกบัจำานวนที่คาดวา่จะจ่ายเพื่อระงบั
ข้อพิพาทดังกล่าว

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 Tri-U สามารถบรรลุข้อตกลง 
ในหลักการเพื่อระงับข้อพิพาทคดีผูกขาดทางการค้าท้ังหมดได้
สำาเร็จแล้ว โดยปัจจุบันเหลือเพียงการดำาเนินการตามขั้นตอน
ทางกฎหมายเพื่อให้ศาลอนุมัติตามข้อตกลงที่คู่ความได้เจรจา
ยุติกันแล้วเท่าน้ัน การอนุมัติข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทในคด ี
ผูกขาดทางการค้าดังกล่าวถือเป็นจุดสิ้นสุดของคดีผูกขาด
ทางการค้าทั้งหมดของ Tri-U
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รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญ 
ของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงบริษัทควรจัดให้มีข้ึน เพ่ือช่วยส่งเสริมการดำาเนินงาน 
ของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำา 
มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีการควบคุมและ
ตดิตาม ตลอดจนการถว่งดุลอำานาจ เพื่อใหเ้กดิการบรหิารงานที่มคีวามเป็นธรรม  
มีจริยธรรมและความโปร่งใส คำานึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 
ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและ
เจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ตลอดจนเพิม่มลูคา่การลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดใ้นระยะยาว

บริษัทได้รับผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ 
ดเีลศิตอ่เนื่องเป็นปีที่ 5 โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย และไดร้บั 
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในระดับดีเยี่ยมโดยสมาคมส่งเสริม 
ผู้ลงทุนไทย

การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการไดจ้ดัทำานโยบายการกำากับดแูลกจิการทีด่สีำาหรบับรษิทัจดทะเบยีน 
โดยยดึถอืตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และนำามาพจิารณาทบทวน ปรบัปรงุ และพฒันาใหม้คีวามเหมาะสมอยา่งตอ่เนือ่ง  
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทัเปน็ไปอย่างมปีระสทิธผิล
และมีการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำาเสมอ โดยมีการทบทวนปรับปรุง
นโยบายตามโอกาส เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
และสังคมที่เปลี่ยนไป และกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ
และยึดถือปฏิบัติ

คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ
บริษัทจดทะเบียนหรือ Corporate Governance Code (CG Code) ซึ่งพบว่า 
ได้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำาหนดไว้อย่างครบถ้วน  
เว้นแต่ในบางเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ และในกรณีที่บริษัทยังมิได้นำา 
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนในเรื่องใดมาปฏิบัติ  
บริษัทจะทำาการบันทึกเหตุผลและนำาเสนอเพื่อการพิจารณาและทบทวนของ 
คณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อวางแผนพัฒนาและติดตามดูแลให้มีการดำาเนินการ 
ต่อไป ซึ่งในปีที่ผ่านมา หลักการที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้มีดังนี้

รายงานการก�ากับดูแลกิจการ

การก�ากับ
ดูแลกิจการ

2ส่วนที่

การก�ากับ
ดูแลกิจการ
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หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

คำาชี้แจงของบริษัท

หมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม

สืบเนื่องจากการจัดทำารายงานประจำาปีจำาเป็นต้องรอข้อมูล 
ผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562 ที่จะถูกจัดทำาและตรวจสอบ 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นงวด
บัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งบริษัทมีกำาหนดการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาและอนุมัติผลการดำาเนินงานในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
จากนั้นต้องใช้เวลาปิดสมุดทะเบียนไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อรวบรวมรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทกำาหนดไว้ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 จากนั้นจะสามารถ 
ส่งออกหนังสือเชิญประชุมได้หลังจากปิดสมุดทะเบียนประมาณ 10 วัน
ทำาการ เนื่องจากต้องรอรายชื่อผู้ถือหุ้นจากการปิดสมุดทะเบียน 
และการบรรจุซองไปรษณีย์ ซึ่งก็คือวันที่ 19 มีนาคม 2563 ในขณะที่บริษัท
ได้กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในวันที่ 5 เมษายน 2563  
ทำาให้ไม่สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย  
21 วันก่อนวันประชุม 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบไว้อย่างครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทที่ www.thaiunion.com ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ก่อนวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 34 วัน นอกจากนี้ บริษัทเข้าใจดีว่า บริษัทอาจเลื่อน
เวลาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาที่มากขึ้น 
ในการอ่านและศึกษาข้อมูลจากหนังสือเชิญประชุม แต่เพราะบริษัทเห็นว่า
ในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีวันหยุดราชการค่อนข้างมาก ทำาให้จำานวน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
หลังช่วงวันสงกรานต์มีจำานวนค่อนข้างมาก จึงเห็นว่าการจัดประชุม 
ที่เร็วขึ้นจะทำาให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการเข้าร่วมประชุมมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เพราะสถานการณ์โควิด 19 ในช่วงนั้น ทำาให้คณะกรรมการ 
บริษัทจำาเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปอย่างไม่มี
กำาหนด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ 
ต่อมาเมื่อสถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น คณะกรรมการได้พิจารณากำาหนด 
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ขึ้นใหม่ ในวันที่ 16 กันยายน 2563 
รวมถึงวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ทำาให้ระยะเวลา
ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 6 เดือน



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)156 157ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

คำาชี้แจงของบริษัท

หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็น 
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการของบริษัทคือ นายไกรสร จันศิริ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจ 
ของบริษัท รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงเป็นผลทำาให้ขาดคุณสมบัติ 
ของการเป็นกรรมการอิสระ แต่เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่านสมควรเป็น 
ประธานกรรมการของบริษัทต่อไป เนื่องจากท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ 
อันยาวนาน และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถควบคุมดูแลให้มั่นใจว่า
กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 
ที่มีจริยธรรมและการกำากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งท่านสามารถควบคุม 
การประชุมตลอดจนให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งนี้  
สามารถพิสูจน์ได้จากผลงานของบริษัทที่ผ่านมาเกือบ 30 ปี จากบริษัท 
จดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาด 2 หมื่นล้านบาท กลายเป็น 7 หมื่นล้านบาท 
ทำาให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้

กรรมการอิสระไม่ควรดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
ของบริษัทเกิน 9 ปี

แม้ว่านายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมานานถึง  
20 ปี แต่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทำางานอย่างเต็มความสามารถ  
ดูได้จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ผ่านมานั้น ทำาให้ 
คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่ก่อให้เกิดความไม่อิสระอย่างแน่นอน  
นอกจากนี้แล้วสำาหรับ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย และนายกีรติ อัสสกุล  
เป็นกรรมการอิสระที่อยู่กับบริษัทเป็นเวลา 11 ปี ทั้งสองท่านมีประสบการณ ์
และความรู้ความสามารถที่สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ดี
ต่อบริษัทมาโดยตลอดเช่นเดียวกัน ประกอบกับกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน
ก็ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งในบริษัทนานมากนัก จึงทำาให้เกิดการถ่วงดุล
ได้อย่างเหมาะสม

กรรมการของบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุม
อย่างสม่ำาเสมอ (มากกว่าร้อยละ 75  
จากการประชุมทั้งหมด)

ด้วยเหตุที่คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มาจากพันธมิตร
ทางธุรกิจยาวนานกว่า 25 ปี คือ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำากัด  
ได้แก่ นายโนริโอะ ไซกุสะ มีถิ่นพำานักในประเทศญี่ปุ่น ทำาให้ไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ตามที่กำาหนด แต่อย่างไรก็ตาม  
บริษัทได้จัดส่งข้อมูลวาระการประชุมและเอกสารสนับสนุนให้กับ 
กรรมการทุกท่าน และเปิดโอกาสให้กรรมการสอบถามและให้ความเห็น
โดยตรงกับประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่ม (Group CFO) ของบริษัท  
ก่อนวันประชุม

คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง
อย่างน้อย 1 คน

บริษัทมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ  
ท้ังด้านทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพศ แต่เพราะในปัจจุบัน 
บริษัทมีจำานวนกรรมการเพียงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากบริษัท 
มีโอกาสในการสรรหากรรมการเพ่ิม บริษัทก็พร้อมและยินดีท่ีจะมีกรรมการ
อิสระท่ีเป็นผู้หญิงอยู่ในคณะกรรมการอย่างแน่นอน

คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ CG Committee

บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม

บริษัทควรจัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหาร 
ในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีระยะเวลา 
ในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี กำาหนดราคาใช้สิทธิ 
ที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรร
สิทธิรวมถึงไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5%

บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ
บริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท
นำาไปปรับใช้ในการกำากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดี
ในระยะยาว น่าเชื่อถือสำาหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างเพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตาม 
ความมุ่งหวังของท้ังภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุน 
และสังคมโดยรวม รายงานการกำากับดูแลกิจการนี้ ได้กำาหนด
หลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำาสูงสุดของ
องค์กรถือปฏิบัติอย่างเหมาะสมรวม 8 ข้อ คือ

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ 
 ของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำาองค์กร 
 ที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 2 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
 ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติที่ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 
 และการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติที่ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ 
 อย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติที่ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง 
 และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติที่ 7  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน 
 และการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติที่ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร 
 กับผู้ถือหุ้น
โดยมีรายละเอียดของแต่ละหลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น�าองค์กร
ที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจและหนา้ทีจั่ดการบรษิทัใหเ้ปน็ไป 
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ดว้ยความซือ่สตัย์ สจุรติ และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษิทั 
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่กำาหนดนโยบายและทิศทางการดำาเนิน
งานของบรษิทั และกำากบัควบคมุดแูลใหฝ้า่ยจดัการดำาเนนิการ 
ให้ เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

คณะกรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้ 
ส่วนเสียในสัญญาที่ทำากับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นลดลง 
ในบริษัทหรือบริษัทในเครือในระหว่างรอบปีบัญชี ทั้งนี้ อำานาจ
การตัดสินใจและดูแลการดำาเนินงานของบริษัทดังกล่าว  
เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำาเนินการ
1)  เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) การเปล่ียนแปลงราคามูลค่าหุ้น หรือเพ่ิม/ ลดทุนจดทะเบียน
3) เพิ่มจำานวนกรรมการบริษัท
4) การทำารายการที่กรรมการมสีว่นไดส่้วนเสยีหรอือยูใ่นขา่ยที ่

กฎหมาย หรอืขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ 
ไทย ระบุให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถอืหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนนิ
ธรุกิจของบริษัท และการกำากบัดแูลใหก้ารบริหารจดัการเปน็ไป 
ตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำานึงถึง 
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 
ดังนั้น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
1)  จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติ 

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำากับดูแลการดำาเนินกิจการ 
ทั้งหลายของบริษัท

2) กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร 
3) ทบทวนและอนุมัติวิ สัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 

เป็นประจำาทุก 5 ปี
4) กำาหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้ 

ฝ่ายบริหารนำาไปปฏิบัติ 
5) ติดตามให้มีการนำากลยุทธ์ เป้าหมายและนโยบายต่างๆ  

ไปปฏิบัติตามที่กำาหนดไว้
6) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้บริหารงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 

ปีละ 5 ครั้ง
8) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อ 

รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
และขออนุมัติสำาหรับมติต่างๆ ที่นอกเหนือจากอำานาจ 
ของคณะกรรมการ

9) ติดตามผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 
และบริษัทย่อย 
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10) อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและประจำาปี แบบแสดง
รายการข้อมูล (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (56-2)  
ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

11) จัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท เพ่ือแสดงให้เห็น 
ว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล  
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชี
ที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ

12) กำาหนดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบ 
การตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ

13) เสนอแต่ งตั้ งผู้ สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน 
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

14) เสนอกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ 
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

15) เสนอการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

16) อนุมัติเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารเสนอ รวมถึงรายการ 
เก่ียวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือ 
จำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์และอ่ืนๆ ตามท่ีกำาหนดโดย 
หลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำานักงานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

17) อนุมัติการทำาธุรกรรมสัญญาใดๆ ในเรื่องภาระผูกพัน  
การก่อหนี้และการค้ำาประกันของบริษัท

18) อนุมัติแต่งตั้ง กำาหนดอำานาจหน้าที่ และค่าตอบแทน 
ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

19) กำาหนดการดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นของประธาน
กรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

20) อนุมัติให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์
อักษรและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย 
เป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

21) จัดให้มีการจัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชันที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ  
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม 
และแนวทางปฏบิตัทิี่บรษิทัใชใ้นการดำาเนนิธรุกจิ ตลอดจน 
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบาย 
ต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

22) อนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
23) ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับการเป็นกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หลักปฏิบัติที่ 2 
ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำาหนดวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายหลักรวมถึงนโยบายการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
โดยคำานึงถึงสภาวการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัท โดย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึง 
จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ทำาให้ทราบถึงตำาแหน่งของ 
การแข่งขัน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประเด็น
ทางด้านกฎหมาย และการแข่งขันในตลาด เพื่อกำาหนดและ
ทำาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายนอก ซึ่งมีทั้ง
โอกาสและอุปสรรคต่อองค์กร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการนำา
นวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่องค์กร ทัง้นี้
เพื่อนำาองค์กรไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน 

การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ อาจมี 
ผลกระทบตอ่ธุรกจิและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี ดังน้ันคณะกรรมการ 
จึงได้ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยมขององค์กรที่คำานึงถึง 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดการปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ โดย
การร่วมมือกันของพนักงานทุกคนในองค์กรในการช่วยกัน
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและตระหนักถึงความสำาคัญของ
การเป็นองค์กรอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัได้กำาหนดกลยทุธ์ นโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณขององค์กร โดยมอบหมายและติดตามให้ 
ฝา่ยจดัการนำาไปปฏบิตัติามทีก่ำาหนดไวไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำาในธุรกิจทางด้านอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือ
ที่สุดของโลก ตลอดจนใส่ใจดูแลและรักษาทรัพยากรต่างๆ  
เพื่อรักษาให้คงไว้แก่คนรุ่นต่อๆ ไป

พันธกิจ

การมุ่งม่ันสู่การเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม 
อาหารทะเล และสรา้งความแตกตา่งเชงิสรา้งสรรคใ์หเ้กดิขึน้จรงิ 
ต่อผู้บริโภค ลูกค้า และแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ 

เป้าหมาย

การมุ่งสร้าง “สุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่สมบูรณ์” โดยให้ 
ความสำาคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในทุกประเภท
ผลิตภัณฑ์ของทั้งกลุ่ม โดยจะสร้างเสริมการเติบโตและ 
ความสามารถในการทำากำาไรของธุรกิจหลัก อีกทั้งขยายไปยัง
ธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ และจะเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ 
ในดา้นความยัง่ยนื ในขณะเดยีวกนัจะดงึดดูผูท้ีม่คีวามสามารถ
ให้มาร่วมงานกับเรา และรักษาบุคลากรเหล่านั้นไว้ 

ค่านิยม 6 ประการ

เพื่อบรรลุพันธกิจและทำาให้วิสัยทัศน์สำาเร็จได้ โดยการยึดถือ 
ค่านิยม 6 ประการ ทั้งในด้านทัศนคติและด้านการปฏิบัติ
ความมุ่งม่ัน  – ทะเยอทะยานท่ีจะเติบโต มีจิตวิญญาณ
  ของผู้ชนะ แสวงหาความเป็นเลิศ/
  มุ่งสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ความอ่อนน้อม  – เชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ไม่ยกตนเหนือผู้อื่น ฟังอย่างใส่ใจ
  และตั้งใจ
การให้เกียรติผู้อื่น  – ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับ
  ที่ตนต้องการได้รับ เปิดใจรับ
  ในความแตกต่างและ
  ความหลากหลาย ตระหนักในคุณค่า
  และความคิดเห็นของผู้อื่น
ความรับผิดชอบ  – มจีติสำานกึรบัผดิชอบ ทำาคำามัน่สญัญา
  ใหส้ำาเรจ็ผล คำานงึถงึบรบิทในระยะยาว
การให้ความร่วมมือ – กำาหนดเป้าหมายร่วมของทุกคน
  ในทีม ผสานทักษะที่หลากหลาย
  เพือ่ผลลัพธท์ี่ดทีี่สุด ส่งเสรมิและชื่นชม
  การมีส่วนร่วมของคนในทีม
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ – มีความสงสัยใฝ่รู้อยู่เสมอ 
  พร้อมที่จะทดสอบแนวคิดใหม่
  และนำาไปปฏิบัติ การคิดนอกกรอบ

หลักปฏิบัติที่ 3 
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีการแบ่งบทบาทที่ชัดเจน
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ โดยประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่บุคคลเดียวกัน 
ท้ังนี้คณะกรรมการได้กำาหนดบทบาทของฝ่ายจัดการ และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติงาน 
อย่างมีจริยธรรม เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชนร์ะหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิท โดยมกีารเปดิ
เผยข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วนและถูกต้องอย่างสม่ำาเสมอ

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
 และสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้  
ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขา
ต่างๆ ของธุรกิจ ได้แก่ การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน 
วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  
ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกอบด้วย
คณะกรรมการทั้งหมดจำานวน 5 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บรษิทัมกีารกำาหนดและแยกอำานาจของคณะกรรมการแตล่ะชดุ 
ไว้อย่างชัดเจน และในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำาคัญ  
จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดซึ่งมี 
หน้าที่เฉพาะเรื่อง และนำาเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบเพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิด
ความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท จำานวน สัดส่วนร้อยละ

กรรมการบรหิาร 6 50.00

กรรมการอสิระ 4 33.33

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร 2 16.67

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ                                      

กรรมการบริษัทดำารงตำาแหน่ง จำานวน สัดส่วนร้อยละ

ระหว่าง 0 - 5 ปี 1 8.33

ระหว่าง 6 - 9 ปี 1 8.33

มากกว่า 9 ปี 10 83.34
     
กรรมการอิสระ

ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท กำาหนดให้ 
คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 
1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งคณะและไม่น้อยกว่า 3 คน  
โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการ
อิสระต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ 
ตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
ตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบตัิ
และขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย 
ได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
นอกจากนัน้ ยังตอ้งสามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท

3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมท้ังไม่เป็น 
หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง  
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำาของบริษัท บริษัท 
ในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
5) ไมม่คีวามสมัพันธ์ทางธุรกจิทีม่นัียสำาคญัอนัอาจมผีลทำาให้

ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
6) ไม่ ไ ด้ รับการแต่ งตั้ งขึ้น เพื่อ เ ป็นตัวแทนเพื่อ รักษา 

ผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

7) ไมม่ลัีกษณะอืน่ใดทีท่ำาใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเปน็
อิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

ท้ังนี้  นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบาย 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวด
กว่าข้อกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วน 
ของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัมหีนา้ทีก่ำากบัดแูลงานของบรษิทัใหเ้ปน็ไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท นโยบาย 
การกำากับดูแลกิจการของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
การกำาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และทิศทาง 
การดำาเนินงานของบริษัท  และติดตามการดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร 

รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง วันที่ดำารงตำาแหน่ง

1.  นายไกรสร จันศริิ ประธานกรรมการ 17  มนีาคม  2531

2.  นายเชง นริุตตนิานนท์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 8  เมษายน  2542

3.  นายธรีพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 1  มกราคม  2533

4.  นายชวน ตั้งจันสริิ กรรมการบริหาร 17  มนีาคม  2531

5.  นายฤทธริงค์ บุญมโีชติ กรรมการบรหิาร 5  มกราคม  2541

6.  นายชู ชง ชาน กรรมการบรหิาร 30  เมษายน  2544

7.  นายโนรโิอะ ไซกุสะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร 5 เมษายน  2562

8.  นายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจติต์ เอส กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร 15  พฤศจกิายน  2553

9.  นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอสิระ 22  สงิหาคม  2543

10.  ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอสิระ 22  มนีาคม  2553

11.  นายกรีติ อัสสกุล กรรมการอสิระ 22  มนีาคม  2553

12.  นายนาถ ลิ่วเจรญิ กรรมการอสิระ 3  เมษายน 2558

โดยมี นางปะราลี สุขะตุงคะ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

ให้ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีการเปิดเผย 
ข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วนและถูกต้องอย่างสม่ำาเสมอ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการจำานวน 12 คน

กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อม
ประทับตราสำาคัญของบริษัท หรือในบางกรณีคณะกรรมการ 
อาจกำาหนดชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทก็ได้ 

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน 
5 คณะ ซึ่งประกอบด้วยชุดที่เป็นกรรมการบริษัททั้งคณะและ 
ชุดที่กรรมการบริษัททำางานร่วมกับทีมผู้บริหาร เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่เฉพาะเรื่องและทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองก่อนนำา
ประเดน็สำาคญัเขา้สูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการบรษัิท ดงันี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหาร
5. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)162 163ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการและจำานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง สถานะ การเข้าร่วมประชุม

1.  นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธาน กรรมการอสิระ 12/12 (100.0%)

2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการ กรรมการอสิระ 10/12 (83.3%)

3.  นายนาถ ลิ่วเจริญ กรรมการ กรรมการอสิระ 12/12 (100.0%)

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของ 
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 เพื่อให้ 
การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท 
เพือ่สอบทานข้อมลูทางการเงนิที่เสนอแกผู่ถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วข้อง
อืน่ สอบทานระบบบรหิารความเสีย่ง ระบบควบคมุภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายในและธรรมาภิบาล และกำากับดูแลมาตรการ 
ตอ่ตา้นคอร์รปัชนั รวมทัง้สอบทานการจดัทำารายงานทางการเงนิ  
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไป
อย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเปน็กรรมการบรษิทัที่มคุีณสมบตัิ
เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระการดำารงตำาแหน่ง
คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน  
และกรรมการตรวจสอบ 2 คน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่
สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
กำาหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
ไม่น้อยกว่า 1 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง 
และให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท 
รับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำาคัญ 
ดังนี้
1.  สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
และตามที่กำาหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง  
และเพียงพอ

2.  ส่ง เสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงิน 
ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ

3.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบ
แนวทางการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐาน
สากลที่ยอมรับโดยทั่วไป

4.  สอบทานแบบประเมินผลความเพียงพอของระบบ 
การควบคุมภายในซึ่งสายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบ 
และประเมินผลแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริ ษัทมีระบบ 
การควบคุมภายในที่เพียงพอ

5.  สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ 
ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสอบทานกระบวนการ
ภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับ 
ข้อร้องเรียน

6.  สอบทานกระบวนการตรวจสอบและระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงขององค์กร

7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตาม
การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ  
ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท

8.  สอบทานความถูกตอ้งและประสทิธผิลของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รายงาน 
การเงิน การบริหารความเสี่ยง การรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัของข้อมลูและระบบเครอืขา่ย  และเสนอแนวทาง
การปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

9.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำาทุกปี

11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสายงาน
ตรวจสอบและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

12.  จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย 
ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว 
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและมีความเห็น 
ในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

13.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมี
ความเป็นอสิระเพือ่ทำาหนา้ทีผู่ส้อบบัญชขีองบรษัิท รวมท้ัง 
เสนอค่าตอบแทนและประเมินประสิทธิภาพการทำางาน
ของผู้สอบบัญชีบริษัท และจัดให้มีการประชุมร่วมกับ 
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

14.  พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ  
และกำาลังพลของสายงานตรวจสอบ

15. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ของสายงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

16.  ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือ 
เลิกจ้างผู้จัดการทั่วไป – สายงานตรวจสอบ

17. พิ จารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบ 
โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ  
รวมทั้งสายการบังคับบัญชา

18. สอบทานความพอเพียงของระบบกำากับดูแลของบริษัท 
และบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

19.  พิจารณาจัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำาแนะนำาหรือ 
ช่วยเหลือในการตรวจสอบภายใน

20.  สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตร 
ของสายงานตรวจสอบให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

21.  ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในบริษัท บริษัทย่อยในประเทศ 
และต่างประเทศ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงาน ระบบ 
บรหิารความเสีย่ง ระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิาร 
สิง่แวดลอ้ม ระบบสารสนเทศทีใ่ชง้าน รวมทัง้ความปลอดภยั 
ในโลกไซเบอร ์ตลอดจนปญัหาเกีย่วกับการจดัทำางบการเงนิ  
ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้ง 
เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต การบริหาร 
คลังสินค้าและสภาพแวดล้อมทั่วไป

22. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
ตามแนวทางของหน่วยงานกำากับดูแลต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การสร้าง
ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบ ตลอดจนสอบทาน
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
ตามที่สายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว 
เพื่อม่ันใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน
ตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

23. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดหรือคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 
ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตหนา้ที ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
มีอำานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการหัวหน้าหน่วยงานหรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม 
หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น รวมทั้งแสวงหา
ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จำาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่ 
และความรับผิดชอบตามคำาสั่งของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบการดำาเนินงานของบริษทั
โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป
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รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการรับทราบกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ 
ผู้ จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำาเนินการ 
ของบริษัทกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 
305  มาตรา 306  มาตรา 308  มาตรา 309  มาตรา 310   
มาตรา 311 มาตรา 312 หรอืมาตรา 313 ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบดำาเนินการตรวจสอบและรายงานผลการ 
ตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ 
หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี้  
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและ
ผลการดำาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำาเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

 2.1  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  2.2  การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่อง 

ที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
  2.3  ก า ร ฝ่ า ฝื น ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ

ตลาดหลักทรัพย์  ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มี 
การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
กำาหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า 
มีรายการหรือการกระทำาดังกล่าวต่อสำานักงาน ก.ล.ต. หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
แสดงอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในหน้า 196

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการและจำานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง สถานะ การเข้าร่วมประชุม

1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธาน กรรมการอสิระ 2/2 (100.0%)

2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการ กรรมการอสิระ 2/2 (100.0%)

คณะกรรมการบริษัทไ ด้แต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553  
มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 คน และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 คน โดยกรรมการ 
ทั้งสองท่านเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด 
และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม  
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตน

บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่  
และความรับผิดชอบที่สำาคัญ ดังนี้
1.  กำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา  

ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกและเสนอช่ือกรรมการของบริษัท  
และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ 

2.  พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหาร
ระดับสูง

3.  พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนสำาหรับคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัททั้งที่ เป็นตัวเงิน 
และไม่เป็นตัวเงิน

4.  นำาเสนอแผนการกำาหนดคา่ตอบแทนสำาหรบัคณะกรรมการ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติ

5.  เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเหมาะสม 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

6. นำาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำาหรับ
ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

7.  ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน 
และผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำาหรับ
พนักงาน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอ
อนุมัติ

8. ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทน 
และผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง และเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

9.  จดัทำารายงานการปฏบิตังิานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนแสดงอยู่ในรายงานของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในหน้า 198

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการและจำานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง สถานะ การเข้าร่วมประชุม

1. นายกรีต ิอัสสกุล ประธาน กรรมการอสิระ 7/7 (100.0%)

2.  นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการ กรรมการอสิระ 7/7 (100.0%)

3.  ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการ กรรมการอสิระ 7/7 (100.0%)

4.  นายธรีพงศ์ จันศิริ กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร 7/7 (100.0%)

5.  นายชู ชง ชาน กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5/7 (71.4%)

คณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 
คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 คน  
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน 2 คน และผู้บริหารตาม
ความเหมาะสม โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ  
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด และมีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบของตน

บทบาทและความรับผิดชอบ

1.  กำาหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งและกรอบการบรหิาร
ความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสม

2.  ติดตามและพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

3.  จัดให้มีการประเมิน วิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยง 
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต

4.  พิจารณาและให้ความเห็นในการกำาหนด ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และเกณฑ์การประเมิน 
ความเสี่ยงของบริษัท (Risk Assessment Criteria)

5.  รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นต่อผลการประเมิน 
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงว่าเพียงพอและ
เหมาะสม
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6. กำากับดูแลผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง 
ว่าได้นำาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

7.  รายงานความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ และ 
สิ่งที่ควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ

8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยง 
ของบริษัทและบริษัทย่อย

9.  กำากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ 
ที่กำาหนดไว้

10. สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสีย่งกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปลีะครัง้

11. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคล
ภายนอก เพือ่ใหค้ำาปรกึษาแนะนำา ทีเ่ปน็อสิระเกีย่วกบักรอบ  
ขอบเขต และการปฏบิตังิานในการบรหิารจัดการความเสีย่ง

12.  ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะในการวา่จา้งบคุคลภายนอก 
เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของส่วนบริหารความเสี่ยง  
ในกรณีที่มีปริมาณงานมากเกินกว่าอัตรากำาลังคน 
ของฝ่ายบริหารความเสี่ยง

13.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

รายละเอยีดการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
อยู่ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในหน้า 99

คณะกรรมการบริหาร (ExCom)

รายชื่อคณะกรรมการและจำานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุม

1.  นายเชง นริุตตนิานนท์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 6/6 (100.0%)

2.  นายธรีพงศ์ จันศริิ ประธานกรรมการบรหิาร
และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร

6/6 (100.0%)

3.  นายฤทธริงค์ บุญมโีชติ ประธานกรรมการบรหิาร
กลุ่มธุรกจิอาหารแช่แข็งและธุรกจิที่เกี่ยวข้อง

6/6 (100.0%)

4.  นายยอร์ก ไอร์ล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงนิกลุ่มบรษิัท 6/6 (100.0%)

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อทำาหน้าที่แทนคณะกรรมการ ซึ่งสามารถอนุมัติ 
ในเรือ่งการไดม้าหรอืจำาหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์โดยไมต่อ้งนำาเสนอ 
คณะกรรมการบริษัท แต่ภายใต้วงเงินไม่เกิน 100 ล้านเหรียญ 
สหรฐั และเนือ่งจากบรษิทัเปน็บรษิทัจดทะเบยีนภายใตข้อ้บงัคบั 
ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จงึมหีนา้ทีจ่ดัทำารายงาน 
และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หากรายการดังกล่าว 
มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดโดยคณะกรรมการ 
กำากับตลาดทุน ซึ่งในกรณีทั่วไปของการได้มาหรือจำาหน่ายไป 
ซึ่งสินทรัพย์  คือการเทียบร้อยละ 15 ของสินทรัพย์ที่มี  
ตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทจดทะเบียน
และบริษัทย่อยรวมกัน ดังนั้นอำานาจของคณะกรรมการ  
จะเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีตามผลการดำาเนินงานของบริษัท  
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินปี 2563 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด  
ตัวเลขร้อยละ 15 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ที่ใช้เป็น 
กรอบอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีอำานาจพิจารณา 
อนุมัติโครงการที่มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ 

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทมีมติจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นประธาน 
คณะกรรมการ นายเชง นริตุตนิานนท ์เปน็ทีป่รกึษาคณะกรรมการ  
และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยธุรกิจหลักเป็นคณะกรรมการ 
โดยจะมีหน้าที่วางนโยบายการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน 
ของบริษัท และมีหน้าที่กำากับดูแลและผลักดันการดำาเนินงาน
ของคณะทำางาน 5 ชดุ ซึง่ประกอบดว้ย คณะทำางานดา้นกจิกรรม
เพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม คณะทำางานดา้นจรยิธรรมตอ่แรงงาน 
คณะทำางานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
คณะทำางานด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศ และคณะทำางานด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ 
ขณะที่ทีมงานฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีหน้าที่ประสานงาน 
การทำางานของทั้งห้าคณะเหล่านี้ พร้อมกับประสานงานกับ
บริษัทในเครือต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท

บริษัทได้กำาหนดและแยกอำานาจของคณะกรรมการบริษัท 
และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน เพื่อการถ่วงดุลและสอบทาน 
ใหเ้กดิความเปน็ธรรมกับผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกฝา่ย โดยในเรือ่ง 
สำาคัญที่กำาหนดไว้จะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดย 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกครั้ง

การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้ 
เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย  
และการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1.  ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ยกเว้นกรณีที่ประธานกรรมการ 
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2.  พิจารณากำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3.  มีบทบาทหน้าที่กำากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทาง

ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วม 
ในการบริหารงานประจำาของบริษัท

4.  มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ  
เปน็ไปตามระเบยีบขอ้บงัคับบรษิทั สนบัสนนุและเปดิโอกาส
ให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

5.  สนบัสนนุและสง่เสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัหินา้ที ่
อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่  
ความรับผิดชอบและตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

6.  ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กำาหนดไว้

7.  เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่าย
เท่ากัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำานาจหน้าที่ จาก 
คณะกรรมการบริษัท ให้มีอำานาจในการจัดการ ซึ่งรวมถึง 
การกำาหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการใช้อำานาจจัดการ
บริษัทอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยมีหน้าที่ดังนี้
1. บรหิารจดัการและควบคมุดูแลการดำาเนนิกจิการที่เกีย่วขอ้ง

กับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ข้อกำาหนด กฎระเบียบ  
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. รับผิดชอบการจัดทำานโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงาน 
ทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนำาเสนอและขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบรษัิท รวมถงึมหีน้าทีร่ายงานความคบืหน้า
ของแผนงานธรุกจิ ตลอดจนงบประมาณทีไ่ดร้บัอนมุตัจิาก
คณะกรรมการ

3. ติดตามและรายงานฐานะของบริษัท ตลอดจนเสนอ
แนะแนวทางและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน เพื่อสนับสนุนธุรกิจให้มีการเติบโต

4. มีอำานาจในการทำานิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขต 
ที่กำาหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท 
เรื่องอำานาจอนุมัติดำาเนินการ

5. ดแูลใหม้กีารกำากบัดูแลกจิการทีด่ ีการปฏบิตัติามกฎหมาย 
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน  

6. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
7. ติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย เพื่อภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
8. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีอำานาจในการออก/

แก้ไข/ เพิ่มเติม/ ปรับปรุง ระเบียบ คำาสั่ง และข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการทำางานของบริษัท
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9. ให้มีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง และ/หรือ มอบหมาย
ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อำานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใน
ขอบเขตแหง่การมอบอำานาจตามหนงัสอืมอบอำานาจทีใ่หไ้ว ้ 
และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำาหนด และต้อง
ไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจช่วงที่ 
ทำาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำานาจจาก
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร สามารถอนมุตัิรายการทีต่นหรือ
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ อาจมสีว่นไดส้ว่นเสยี หรอือาจ
ไดรั้บประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท 
ได้พิจารณาอนุมัติไว้ 

  
ทัง้นี ้กำาหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารดำารงตำาแหนง่กรรมการ
บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มได้ไม่เกิน 3 บริษัท  
โดยการดำารงตำาแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  ให้กรรมการบริหารมีอำานาจดำาเนินการตามนโยบาย 
ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข  
กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการ 
ที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  มีอำานาจจัดทำา เสนอแนะ และกำาหนดนโยบายแนวทาง
ธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษัท

3.  กำาหนดแผนธุรกิจ อำานาจการบริหารงาน กำาหนดงบประมาณ 
สำาหรับประกอบธุรกิจประจำาปี และงบประมาณรายจ่าย
ประจำาปี เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ
และดำาเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
โดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลง 
ต่อคณะกรรมการบริษัท

4.  มีอำานาจดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท่ัวไป
ของบริษัท รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร 
โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึก
อบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท 

5.  มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จาก
สถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำาประกัน  
หรือการชำาระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติ
ธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อ
ขยายสาขา และเพื่อการดำาเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ 
มกีารกำาหนดวงเงนิสำาหรบัแตล่ะรายการไว ้หรอืเปน็ไปตาม 
ที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย อยา่งไรกด็ ีวงเงนิดังกล่าว 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

6.  มีอำานาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำาแหน่ง
ที่ไม่สูงกว่าตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ

7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลา
จากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการอนุมัติการเข้าทำารายการที่ทำาให้คณะกรรมการบริหาร
หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติ
การเข้าทำารายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือ 
มสีว่นไดส้ว่นเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใด  
(ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ประกาศกำาหนด) กับบริษัท หรือบริษัทย่อย 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำารายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ 
ท้ังนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการมีอำานาจ 
ในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
บริหารได้ตามที่จำาเป็นหรือเห็นสมควร 

3.2 ต�าแหน่งประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำากับดูแลการใช้นโยบาย 
และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มี 
ส่วนรว่มในการบรหิารงานประจำาของบรษัิท ดำาเนนิการควบคมุ
การประชมุให้มปีระสทิธภิาพ เปน็ไปตามระเบยีบขอ้บงัคบับรษิทั 
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่าง 
เป็นอิสระ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
ตลอดจนดแูล ตดิตาม การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั 
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ที่กำาหนดไว้

3.3 การแต่งตั้งและวาระการด�ารงต�าแหน่ง
 ของกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่  
รับผิดชอบในการพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ 
ความรู้และความสามารถของกรรมการที่ต้องการ เพื่อให้ 
คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการดำาเนิน 
ธุรกิจ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
โดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอในการอุทิศความรู้ 
ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา 
นำาเสนอชื่อบุคคลจากฐานขอ้มูลหรอืการจ้างหนว่ยงานภายนอก 
ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยแบ่งเป็น
• ในกรณีที่มีตำาแหน่งกรรมการว่างลงโดยมิใช่การออกตาม

วาระในระหว่างปี ให้นำาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ 
ในตำาแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท โดยบุคคล 
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียง 
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

• ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปทีกุครัง้ กรรมการบรษิทั
ต้องออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสาม ให้นำาเสนอชื่อ
บุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ก่อนเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืก
ตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 1.  ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง
 2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด 

ตามขอ้ 1 เลอืกตัง้บคุคลเดยีวหรอืหลายคนเปน็กรรมการ 
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด 
ไม่ได้

 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา 
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวน 
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
ของจำานวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  
โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งหมดต้องมีคุณสมบัติ 
ครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด  
พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำานักงานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535
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รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

สำาหรับปี 2563 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กำาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 มีกรรมการที่ครบกำาหนด
ออกตามวาระจำานวน 4 คนจาก 12 คน ดังนี้
1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายชวน ตั้งจันสิริ 
3. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย (กรรมการอิสระ)
4. นายนาถ ลิ่วเจริญ (กรรมการอิสระ)
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 มีมติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำารง
ตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นลูกจ้างหรือ
พนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท หรือบริษัทย่อย มีอิสระ
จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 
0.05 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด สามารถดูแล 
ผลประโยชนข์องกลุม่ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยได ้โดยจะนำาเสนอรายชื่อ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา และนำาเสนอ 
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
ทุกครั้ง กำาหนดให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดน้ัน 
เป็นผู้ออกจากตำาแหนง่ จำานวนหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมด หากจำานวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วน 
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของ
จำานวนกรรมการทั้งหมด

ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก 
ถึงคราวออกตามวาระ มติของคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ย 
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการที่ยงัเหลอื
อยู่ เพื่อเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจำากดั เขา้เปน็กรรมการแทน 
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลอืนอ้ยกวา่สองเดอืน บคุคลซึง่เขา้เปน็กรรมการ
แทนดังกล่าว จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ 
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การจ�ากัดอายุและระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์
การทำางานต่อเนื่องกับบริษัทเป็นสิ่งที่มีค่าต่อบริษัท ดังน้ัน 
จึงไม่ได้กำาหนดคุณสมบัติเรื่องอายุและระยะเวลาการดำารง
ตำาแหน่ง

สำาหรับข้อบังคับของบริษัทได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท  
www.thaiunion.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ->  
ข้อบังคับบริษัท

3.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

แสดงอยู่ในรายงานประจำาป ีหวัขอ้คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท
และผู้บริหารในหน้า 44

3.5 การจัดสรรเวลาอยา่งเพยีงพอของกรรมการบรษัิท

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทกำาหนดให้กรรมการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ทั้งนี้ การดำารงตำาแหน่ง 
ดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็น
กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการบรษิทัไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ไมน่บัรวม
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษัิทร่วมทุน ซึง่บรษิทัมคีวามจำาเปน็
ต้องเข้าไปกำากับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท
ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการให้คำาปรึกษา คำาแนะนำา 
และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อคณะกรรมการ บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทย่อยของ
บริษัทจดทะเบียนอื่น

1.  นายไกรสร จันศริิ - -

2.  นายเชง นริุตตนิานนท์ - -

3.  นายธรีพงศ์ จันศิริ 1 -

4.  นายชวน ตั้งจันสริิ - -

5.  นายฤทธริงค์ บุญมโีชติ - -

6.  นายชู ชง ชาน - -

7.  นายโนรโิอะ ไซกุสะ - -

8.  นายราวนิเดอร์ สงิห์ เกรวาล ซาบจติต์ เอส - -

9.  นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า - -

10.  ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย 1 -

11.  นายกรีติ อัสสกุล 1 -

12.  นายนาถ ลิ่วเจริญ - -

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดำารงตำาแหนง่กรรมการบรหิารในบรษิทัอื่นทีไ่มใ่ชบ่รษิทัในกลุม่ 
ได้ไม่เกิน 3 บริษัท โดยการดำารงตำาแหน่งดังกล่าวจะต้อง 
ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท และห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำารง
ตำาแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารจะสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ก�าหนดการประชุม

คณะกรรมการบรษัิทกำาหนดใหม้กีารประชุมวาระปกตอิยา่งน้อย 
5 ครัง้ตอ่ป ีในเดอืนกุมภาพนัธ ์พฤษภาคม สงิหาคม พฤศจกิายน 
และธันวาคมของทุกปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่ม 
ตามความจำาเป็น

เลขานุการบริษัทจะส่งตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้รับ
ทราบ และสามารถวางแผนในการเขา้รว่มประชมุ ซึง่ในป ี2563 
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำานวน 7 ครั้ง ดังนี้



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)172 173ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการ วันที่จัดประชุม

ครั้งที่ 1/2563 17 กุมภาพันธ ์ 2563

ครั้งที่ 2/2563 17  มนีาคม  2563

ครั้งที่ 3/2563 27  มนีาคม 2563

ครั้งที่ 4/2563 5  พฤษภาคม  2563

ครั้งที่ 5/2563 11  สงิหาคม  2563

ครั้งที่ 6/2563 4  พฤศจกิายน 2563

ครั้งที่ 7/2563 17  ธันวาคม  2563

วาระการประชุม

ประธานคณะกรรมการของบรษิทัและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
ร่วมกันกำาหนดวาระการประชุม โดยกรรมการท่านอื่นสามารถ
เสนอวาระการประชุมเพื่อนำามาพิจารณาได้ และเลขานุการ
บริษัทอาจนำาเสนอวาระที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ให้ครบถ้วน

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัททำาหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 
ให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นเรื่องที่ต้อง
พิจารณาอย่างเร่งด่วน

องค์ประชุมและการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัได้กำาหนดให้มอีงคป์ระชมุขัน้ต่ำาไมน่อ้ยกวา่ 
สองในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม  
และรวมถึง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม 
คณะกรรมการ ก็ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำานวนกรรมการทั้งหมด จากนั้นประธานคณะกรรมการ 
จะทำาหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำาหรับ
กรรมการที่จะเสนอความเห็น โดยมีฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนั้นๆ นำาเสนอข้อมูลประกอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง 

รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัททำาหน้าที่จัดทำารายงานการประชุมและเสนอ
ให้ประธานคณะกรรมการสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่าน
ให้ความเห็น ซึ่งในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของ 
ที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอและครบถ้วน

การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและพร้อมที่จะ
เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งการเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี จำานวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ แสดงอยู่ใน
รายงานประจำาป ีหวัขอ้คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 
ในหน้า 44

การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ได้มีโอกาสประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
เข้าร่วมประชุม เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้พูดคุย 
หารือเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ 
อย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย สำาหรับปี 2563 
มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 1 ครั้ง โดยมี
กรรมการเข้าร่วมประชุมจำานวน 4 คน

3.6 การก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงาน
 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ กำ า กับดูแลนโยบายและ 
การดำาเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน
อย่างมีนัยสำาคัญและเป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท  
รวมถึงการกำากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุป 
เป็นประเด็นสำาคัญๆ ดังต่อไปนี้
1.  แต่งต้ังตัวแทนไปดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือดูแลการบริหารงานของบริษัท 
ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล

2.  ติดตามดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
อย่างสม่ำาเสมอ 

3.  ควบคมุดแูลการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทยอ่ยและบรษิทัรว่ม  
ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน 
กลยุทธ์ และงบประมาณตามที่มีการอนุมัติไว้

4.  อนุมัติงบประมาณเพื่อการลงทุน การทำารายการการได้มา
หรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อ 
จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน  
การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

5.  คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ 
ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน การทำารายการเกี่ยวโยงกัน  
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย 
และบริษัทร่วม

6.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณานโยบายและ
แนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

3.7 การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผล
การปฏบิตังิานตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยเริม่จากปี 2556 
เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มี 
การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ  
ในระหวา่งปทีีผ่า่นมา ซึง่จะชว่ยใหม้แีนวทางในการปรบัปรงุงาน 
ในการทำาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิผล
มากยิ่ งขึ้ น  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้  
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเปน็ผู้ดำาเนนิการ  
และจัดลำาดับคะแนน ดังนี้
1. คะแนนต่ำากว่าร้อยละ 60 เท่ากับต่ำากว่ามาตรฐาน
2. คะแนนร้อยละ 61 - 80 เท่ากับ พอใช้
3. คะแนนร้อยละ 81 - 90 เท่ากับ ดี
4. คะแนนเกินกว่าร้อยละ 90 เท่ากับ ดีมาก

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล มีหัวข้อ
การประเมินดังนี้
1. ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ 
2. ความเป็นอิสระ
3. ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ 
4. การเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
5. การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท 
6. ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ 
มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท 
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
4. การทำาหน้าที่ของกรรมการบริษัท 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
แบบรายคณะ มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. การดำาเนินการในการประชุม
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ชุดย่อย
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(CEO) ซึ่งพิจารณาจากเป้าหมายและสถานะของความสำาเร็จ
ของแต่ละเป้าหมาย โดยมีหัวข้อการประเมินดังนี้
1. ความเป็นผู้นำา
2. การกำาหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำาแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้แก่กรรมการ ซึ่งได้สรุปผลและเสนอผลการประเมินต่อ 
คณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าว 
ข้างต้น โดยมีคะแนนประเมินเฉลี่ยดังนี้
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95
• การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายบุคคล 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

แบบรายคณะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95
• การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

(CEO) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98

3.8 การปฐมนิเทศและการพัฒนากรรมการบริษัท
 อย่างต่อเนื่อง

การปฐมนิเทศ

บริษัทจัดทำาคู่มือสำาหรับกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้รับทราบถึง
ข้อมูลของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
โครงสร้างองค์กร นโยบายต่างๆ ผลการดำาเนินงานของบริษัท
ที่ผ่านมา ตารางการเข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ  
ซึง่เปน็ขอ้มลูทีส่ำาคญัและเพยีงพอ ซึง่จำาเปน็ตอ่การปฏบัิตหินา้ที่
ในฐานะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้  ในปี 2563 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จึงไม่มี  
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการพัฒนากรรมการ 
โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทุกท่านสามารถเข้ารับ 
การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการปฏิบัติ
หน้าที่กำากับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สำาหรับในปี 2563 กรรมการบริหาร คือ นายธีรพงศ์ จันศิริ  
และนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ได้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหาร
ของสถาบันที่มีชื่อเสียง

สำาหรบักรรมการของบรษิทัทีม่ถีิน่พำานกัในประเทศไทย ไดผ้า่นหลกัสตูรตา่งๆ ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
และสถาบันอื่นๆ ดังนี้

หลักสูตรเพือ่พฒันากรรมการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Director Certification Program (DCP) 10/2544 10/2545 13/2554
2/2549
1/2557

70/2549 27/2546

Director Accreditation Program (DAP) 86/2553 84/2553 48/2548 120/2558

The Role of Chairman Program (RCP) 15/2550 4/2544 14/2549

The Role of Compensation Committee
(RCC)

9/2552 5/2550

Audit Committee Program (ACP) 10/2548

Understanding the Fundamental of 
Financial Statement (UFS)

7/2550

How to Develop a Risk Management 
Plan (HRP)

2/2555

หลักสูตรเพือ่พฒันากรรมการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Handling Conflict of Interest (HCI) 4/2551

TLCA Executive Development Program 2/2552 1/2552

Advance Audit Committee Program 
(AACP)

20/2558 2560

National Director Conference (NDC) 2559
2560

Audit Committee Forum (ACF) 2559 2559

A discussion on a corporation’s  
preparedness for cybersecurity threats  
in the digital transformation Era

2559

The Audit Committee’s Role  
in Compliance and Ethical Culture 
Oversight

2560

Updated COSO Enterprise Risk  
Management: Integrating with  
Strategy and Performance

2561

Dealing with Cyber Risk 
 in the Boardroom

2561

หลักสูตรเตรยีมความพร้อมในการจัดทำา 
งบกระแสเงินสด กระทรวงพาณชิย์

2559

หลักสูตรผู้บรหิารระดับสูง:  
สถาบันวทิยาการตลาดทุน

12/2554 25/2560

หลักสูตรวทิยาการจัดการสำาหรับนักบรหิาร
ระดับสูง (วบส.รุ่น 1)

2561

หลักสูตรวทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
สถาบันวชิาการป้องกันประเทศ (วปอ.)

2562 - 
2563

หลักสูตรผู้บรหิารกระทรวงยุตธิรรม 
ระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการ ศาลยุตธิรรม

2563

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1.  นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ
2.  นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.  นายชวน ตั้งจันสิริ กรรมการบริหาร
4.  นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กรรมการบริหาร
5.  นายชู ชง ชาน กรรมการบริหาร
6.  นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ
7.  ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ
8.  นายกีรติ อัสสกุล กรรมการอิสระ
9.  นายนาถ ลิ่วเจริญ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: หมายเลข 7. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ได้รับเชิญให้ทำาหน้าที่เป็นวิทยากรในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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3.9 การเข้าถึงข้อมูลที่ส�าคัญ

การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกรรมการและผู้บริหาร

กำาหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบ 
ถงึการมสีว่นไดส้ว่นเสยีของตนหรอืของบคุคลที่มคีวามเกีย่วขอ้ง  
ซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการ 
ของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบ
การดำาเนินการตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการทำารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ และอาจนำาไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ 
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14  
แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551  
และประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552  
เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดมาตรการดูแลและติดตาม
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสม
ของรายการอย่างเป็นอิสระภายในกรอบของการกำากับดูแล
กจิการทีด่ซีึง่ถอืปฏบิตัมิาโดยสม่ำาเสมอ เพื่อประโยชนข์องบรษิทั 
เป็นสำาคัญ เสมือนเป็นการทำารายการกับบุคคลภายนอก  
และไดจั้ดทำารายงานสรปุเปน็รายไตรมาส และเผยแพรร่ายงาน
สรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) อย่างสม่ำาเสมอ 

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เมื่อ 
วันที่ 14 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้แก่ นางปะราลี สุขะตุงคะ อายุ  
53 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงได้อบรม
หลักสูตรเลขานุการบริษัท และหลักสูตร Anti-Corruption  
The Practical Guide 2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของ 
คณะกรรมการบริษัท ในการดูแลบริหารกิจการให้ดำาเนินไป 
ในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โดยกำาหนดให้เลขานุการบริษัทมีบทบาท  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้ 
• ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดทำารายงาน

การประชุม และจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย โดยจัดเรียง 
ตามลำาดับเวลาอย่างต่อเนื่อง

• ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
และการจัดทำารายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

• ดแูลให้คณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้อง

• ดูแลและให้คำาปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

• การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ตามที่กฎหมาย
กำาหนด

• ติดตามให้มีการดำาเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการ 
บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• ดำาเนนิการใดๆ ใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง ตามพระราชบัญญัต ิ
บริษัทมหาชนจำากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศและขอ้กำาหนดของคณะกรรมการ
กำากบัตลาดทนุ รวมถงึกฎหมายและขอ้บงัคบัอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หลักปฏิบัติที่ 4 
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับบุคลากรที่จะเข้ามา 
ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นตำาแหน่งบริหารที่สำาคัญ  
เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รวมถึงตำาแหน่งอื่นๆ  
เทียบเท่ากรรมการผู้ จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย  
โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถประสบการณ์ 
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ดัง น้ัน  
คณะกรรมการบริษัทจึงต้องกำากับดูแลให้การสรรหาบุคลากร 
ดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม

ผู้บริหาร

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม บริษทัมีผูบ้ริหาร 4 รายแรก และผูบ้ริหารสงูสดุทางดา้นการเงินและดา้นบญัชี ตามคำานิยามของคณะกรรมการ 
กำากับตลาดทุน จำานวน 10 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1.  นายธรีพงศ์ จันศริิ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร

2.  นายฤทธริงค์ บุญมโีชติ ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิอาหารแช่แข็งและธุรกจิที่เกี่ยวข้อง

3.  นายยอร์ก ไอร์ล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบรษิัท

4.  นายชู ชง ชาน ผู้อำานวยการกลุ่มด้านกจิการกลุ่มบรษิัท

5.  ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำานวยการกลุ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยนื

6.  ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำานวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม

7.  นายแพทรคิ เบอทาแลนฟ์ฟี่ ผู้อำานวยการกลุ่มด้านพัฒนาธุรกิจเชงิกลยุทธ์

8.  นายคูลซาน ซงิห์ ผู้อำานวยการกลุ่มด้านทรัพยากรบุคคล

9.  นายลโีอนาร์ดัซ คูเลน กรรมการผู้จัดการ Thai Union Ingredients

10. นางสาวอรุณรัตน์ สุรัตนจนิดาภรณ์ รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชแีละควบคุมผลการดำาเนนิงาน

4.1 แผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
 ขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการวางแผน 
การสบืทอดตำาแหนง่ของผูบ้รหิารระดับสงูขององคก์ร โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในตำาแหน่งผู้นำาองค์กร คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(CEO) และประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็ง
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตำาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
ในแต่ละภูมิภาคที่เป็นส่วนสำาคัญต่อความสำาเร็จขององค์กร 
ท้ังในและต่างประเทศ โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ประสานงานกับคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อทำา
หนา้ทีพ่จิารณากำาหนดหลักเกณฑแ์ละแผนการสบืทอดตำาแหนง่ 
ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน

บริษัทมีนโยบายการทบทวนตำาแหน่งงานที่มีความสำาคัญ 
ในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร (Critical Position) และ 
มผีลกระทบโดยตรงตอ่ผลประกอบการและเปา้หมายขององคก์ร  
โดยใช้กระบวนการพิจารณาตำาแหน่งงานอย่างเป็นระบบ 
ในทุกๆ ปี เพื่อใช้ในการวางแผนการสืบทอดตำาแหน่งทั้งใน 
ระยะยาวและในกรณีฉุกเฉิน 
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ประสานงานในการวางแผน
สืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) โดยจัดให้มีการประชุม 
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารในหน่วยงานหลักขององค์กรและ 
ผูบ้รหิารสงูสดุฝา่ยทรพัยากรบคุคล ทัง้นีน้อกจากการเสรมิสรา้ง
ความมศีกัยภาพในการดำาเนนิการของธุรกจิ ยังสามารถช่วยลด
ความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย  

แผนการสืบทอดตำาแหน่งงานของไทยยูเนี่ยน แบ่งออกเป็น  
2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1.  แผนการสืบทอดตำาแหน่งงานในตำาแหน่งงานท่ีมีความสำาคัญ 

ต่อความสำาเร็จของธุรกิจ (Succession Plan for Critical 
Position): เป็นการวางแผนผู้สืบทอดตำาแหน่งตามระยะ
เวลาที่คาดว่าผูส้ืบทอดตำาแหนง่มีความพรอ้มในการดำารง
ตำาแหน่งนั้นๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 a.  พร้อมที่จะดำารงตำาแหน่งในทันที หรือภายใน 1 ปี 
 b. พร้อมที่จะดำารงตำาแหน่งในระยะเวลา 2 - 3 ปี 
 c. พร้อมที่จะดำารงตำาแหน่งในระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป 
2.  แผนการสืบทอดตำาแหน่งงานในกรณีฉุกเฉิน (Succession 

for Emergency Plan): เป็นการวางตัวพนักงานที่จะมารับ
หนา้ทีแ่ทนผูบ้รหิารในตำาแหนง่งานสำาคญัเปน็การชัว่คราว
เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน โดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุน 
ให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายกำาหนดชื่อผู้สืบทอดตำาแหน่ง 
ในกรณีฉุกเฉินไว้ โดยอาจแบง่งานออกเปน็สว่นๆ และมีชือ่
ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน 
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แผนการสืบทอดตำาแหน่งนี้จะมีทั้ งในระดับกลุ่มองค์กร  
(Group Corporate) ระดบัภูมภิาค (Regional) และระดบัประเภท
ธุรกิจ (Business Categories) นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผน 
การพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับผู้สืบทอดตำาแหน่ง 
เปน็รายบคุคล โดยวเิคราะหค์วามตอ้งการพฒันาทัง้ดา้น ความรู้  
ความสามารถและทักษะต่างๆ ที่จะทำาให้ผู้สืบทอดตำาแหน่ง 
มีความพร้อมเข้ารับตำาแหน่งในทันทีเมื่อบริษัทต้องการ  
แผนการพัฒนาดังกล่าวจะได้รับการทบทวนทุกปี โดยหัวหน้า
งานโดยตรงของผู้สืบทอดตำาแหน่งและคณะกรรมการที่บริษัท 
ได้คัดเลือกมาทำาหน้าที่ในแต่ละระดับของตำาแหน่งงานนั้น

4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมิน
 ผลการปฏิบัติงาน

โครงสร้างค่าตอบแทน
กระบวนการจัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่งงานจะทำาควบคู่ 
ไปกับการประเมินศักยภาพของพนักงาน (Talent Review 
Process) และ แผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานรายบุคคล 
(Individual Development Plan) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับ 
ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานจะร่วมกันประเมินศักยภาพ 
ของพนักงาน และกำาหนดแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล 
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่เป็นผู้สืบทอด
ตำาแหน่ง และพนักงานที่มีศักยภาพในการทำางานสูง จะมี 
การวิเคราะห์ขีดความสามารถเพื่อใช้ในการทำาแผนพัฒนาขึ้น
เป็นข้ันตอน รวมถึงมีการพูดคุยกับพนักงานถึงเป้าหมายอาชีพ
และความคาดหวังของพนักงาน ตลอดจนการติดตาม ประเมิน
ผลการพัฒนาอย่างสม่ำาเสมอ 

แผนการพัฒนาต่างๆ จะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการขององค์กรและความคาดหวังของพนักงาน 
ตามความจำาเป็น เพื่อให้ม่ันใจว่า พนักงานและองค์กรจะได้ 
รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มที่ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
ของการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง และนำาไปสู่ความสำาเร็จ 
ขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป 

นโยบายการจา่ยเงนิรางวลัทัง้ระยะสัน้และระยะยาว สอดคลอ้ง
กบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทั โดยกำาหนดเปา้หมายและตวัวดั 
ในแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท  
ซึ่งเรียกว่า Enterprise Objective โดยมีการวัดผล 4 ด้าน ดังนี้
1.  Drive Superior Financial Performance  ผลกัดันความเปน็

เลิศในการบริหารการเงินและประสิทธิภาพการใช้เงินทุน
2. Accelerate Growth โดยการมุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ  

เร่งผลักดันชื่อเสียงในความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การเป็นผู้นำาด้านความยั่งยืน รวมถึง
การพัฒนาต่อยอดธุรกิจทูน่าออยล์และอื่นๆ

3. Improve Productivity ผนกึกำาลงัเปน็องคก์รแหง่ continuous  
improvement ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ตลอดจนทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. Work on Business Fundamentals ส่งเสริม สนับสนุน
บุคลากรที่ดำารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในค่านิยม 6 ประการ
ที่เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการพัฒนาและการธำารง
รักษาคนเก่งในองค์กร อีกทั้งมุ่งเน้นรักษาและเพิ่มระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ตลอดจนเน้นย้ำา 
การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์แบบระยะยาว เพื่อพัฒนา
ตอ่ยอดธรุกจิและสง่ผลตอบแทนทางดา้นการเจรญิเตบิโต
ทางธุรกิจได้อย่างสูงสุด

บรษิทักำาหนดรปูแบบการจา่ยค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู ดงันี้
• ค่าตอบแทนโดยรวม สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทน 

ของอุตสาหกรรมเดียวกัน
• อัตราการจ่ายเงินรางวัล (โบนัส) กรณีที่ผลงานเป็นไป 

ตามเป้าหมายทั้งในส่วนของพนักงานและบริษัท ผู้บริหาร
จะได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละ 25 - 30 ของเงินเดือน
รวมทั้งปี 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สำาหรบัในสว่นของการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการบรหิาร
จัดการเรื่องค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (ซึ่งเป็นแบบเดียวกัน
กับพนักงานทั่วไป) มีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้
• ขั้นตอนที่ 1 รับทราบและมีความเห็นร่วมกันในส่วนของ 

เป้าหมายการปฏิบัติงานประจำาปี ซึ่งส่งผลไปสู่เป้าหมาย
รว่มกนัในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัทีเ่รยีกวา่เปา้หมายรว่ม 
(Enterprise Objectives) ประจำาปีที่ได้ตั้งไว้

• ขั้นตอนที่ 2 เมื่อตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึง 
การบนัทกึเขา้ไปในเปา้หมายการทำางานประจำาปรีายบคุคล 
เรียบร้อยแล้ว ก็ยังมีการติดตามความคืบหน้าของ 
เป้าหมายนั้น ซึ่งอาจจะมีกิจกรรมหลายๆ อย่างประกอบกัน 
เพื่อให้เป้าหมายนั้นสำาเร็จตามที่ตั้งไว้

• ขั้นตอนที่ 3 มีการประเมินผลสำาเร็จของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
โดยมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 - 5 และนำาคะแนนรวม 
ที่ได้จากการประเมินผลสำาเร็จของเป้าหมายมากำาหนด 
ค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ เช่น การให้โบนัสประจำาปี  
การขึ้นเงินเดือนประจำาปี โดยพิจารณาส่วนประกอบอื่นๆ 
ร่วมกัน อันได้แก่ การมีส่วนร่วมของพนักงานในเป้าหมาย
ธุรกิจนั้น ค่านิยมขององค์กร (TU 6 values) ที่พนักงาน 
นำาไปปฏิบัติ

เป้าหมายร่วมกันในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทที่กำาหนดขึ้นมา 
ในแต่ละปีน้ัน มาจากการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนธุรกิจ 
ของบริษัทในหลายฝ่ายหลายหน่วยธุรกิจซ่ึงต่างต้ังเป้าหมาย 
ประจำาปีของแตล่ะหนว่ยงาน/ หน่วยธรุกจิทีส่่งเสรมิความสำาเรจ็
ของเป้าหมายรวม ทั้งนี้ ผู้บริหารของหน่วยงานหรือผู้บริหาร
ของหน่วยธุรกิจจะกำาหนดแผนความคิดริเริ่มต่างๆ ที่ต้อง
สมัพนัธส์อดคล้อง รวมถงึเปน็สิง่ทีผ่ลกัดนัสง่ผลตอ่ความสำาเรจ็ 
ในเป้าหมายประจำาปีของแต่ละหน่วยงาน หรือหน่วยธุรกิจนั้น  
โดยความคิดริเริ่มที่ถูกพิจารณาและลงความเห็นร่วมกัน
แล้วว่าสำาคัญและจำาเป็นเร่งด่วนที่สุดจะถูกเลือกมาเป็น 
เป้าหมายรายบุคคลประจำาปี ซึ่งรวมถึงเป้าหมายด้านค่านิยม 
จะถูกพิจารณาและอนุมัติจากหัวหน้างานให้อยู่ในระบบบริหาร
จัดการด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMP) ซึ่งเกิดขึ้น 
ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี 

ในส่วนของการประเมินผลสำาเร็จของเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึง 
ประเมินผลการทำางานนั้น จะมีช่วงเวลาที่ให้ผู้บริหารระดับสูง 
และพนักงานได้ทำาการประเมินตัวเอง โดยการให้คะแนน 
ความสำาเร็จ ความสัมฤทธิ์ผลของเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลังจากนั้น  
Group Director HR หรอื HR business partner จะรวบรวมขอ้มลู  
ดำาเนนิการเปรยีบเทยีบเพือ่ใหไ้ดเ้กณท์การประเมนิทีเ่ทีย่งธรรม  
ตรวจสอบได้ และเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ CEO  
หรือผู้บังคับบัญชาในการให้คะแนน ประเมินผลการทำางาน  
และเป้าหมายที่ตั้งไว้ของผู้บริหารและพนักงานดังกล่าว

หลักปฏิบัติที่ 5 
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ซึ่งจะสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ ดังนั้น ในการเป็นผู้นำาด้านอาหารทะเล
ที่ได้รับการไว้วางใจมากที่สุดในโลก การพัฒนาที่ย่ังยืนถือเป็น
หัวใจสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ และยังป็นมาตรฐานที่สามารถ
วัดได้สำาหรับใช้เป็นกรอบในการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน 
ที่สำาคัญ สำาหรับเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำาในการสร้างความยั่งยืน
ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย บริษัทมีกลยุทธ์อันประกอบ
ด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้
1. แรงงานปลอดภยัและแรงงานที่ถูกกฎหมาย – การจ้างงาน 

ที่ปลอดภัยถูกกฎหมายและมีเสรีภาพในการเลือกงาน 
ทั้งในสถานประกอบการของบริษัท และในห่วงโซ่อุปทาน 
ซึ่งมีความสำาคัญอย่างยิ่ง

2. การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ – การตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่ง 
ในการปรับปรุงแนวทางเพื่อความโปร่งใสและแนวทาง 
การดำาเนินงานของห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลทั้งหมด

3. การดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบ – วิธีการดำาเนินงาน
ของบรษิทัตอ้งคำานงึถงึความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม และ
แสดงถงึหนา้ทีใ่นการดูแลและปฏบิตัติอ่แรงงานของบรษิทั

4. ผู้คนและชุมชน – บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัยและทำางานในภูมิภาค 
ที่บริษัทมีการดำาเนินธุรกิจอยู่

5.1 การสร้างนวัตกรรมและมีความรับผิดชอบ
 ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญและสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม เน่ืองจากบริษัทมีพันธกิจในการเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง 
ของอุตสาหกรรมอาหารทะเล ดังนั้น นวัตกรรมคือกลยุทธ์หลัก
ของไทยยูเนี่ยนที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน และมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดอนาคตการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรม หรือ Global 
Innovation Center (GIC) เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
ระดบัโลกในการพฒันาผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑ์ และกระบวนการ
ผลิตรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจอาหารทะเล 
ของบริษัท ทำาหน้าที่ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
เชิงพื้นฐานในวัตถุดิบ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการแปรรูป
และการต่อยอดวัตถุดิบที่เหลือให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม  
โดยเน้นความสำาคัญไปท่ี 1) การสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
คุณค่าทางโภชนาการ และความพึงพอใจของผู้บริโภค การเร่ง
สรา้งความยัง่ยนืของทรพัยากรโดยคดิคน้วธิกีารใช้วตัถดุบิจาก
การประมงอย่างคุ้มค่า 2) ปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยี
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการสร้างมูลค่าจากผลิตภัณฑ์
พลอยได้ และ 3) การก่อให้เกิดรายได้ให้กับองค์กรจากผลงาน
วิจัยและการพัฒนา 

ศูนย์นวัตกรรมดำาเนินงานอยู่บนฐานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
และภาคเอกชน ระหว่างผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม รฐับาล
และนักวิชาการ โดยร่วมกันสร้างสรรและประสานองค์ความรู้
ระหว่างนกัวชิาการและผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรม โดยมุง่
ให้เกิดนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำาด้านอาหารทะเลระดับโลก บริษัท 
มีความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กับการดำาเนินงาน
ด้านสังคม ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจในทุกการดำาเนินงาน
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ท้ังหมดและในห่วงโซ่อุปทาน ด้วยตระหนักดีว่าความรับผิดชอบน้ี 
แสดงออกถึงความเป็นผู้นำา และตอบสนองความต้องการ 
ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีดว้ย SeaChange® ซึ่งเปน็กลยทุธค์วามยัง่ยนื
ของไทยยูเนี่ยน โดยมีพันธกิจที่วัดผลได้ในการผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 
ในแนวทางการดำาเนินงาน โดย SeaChange® มีเป้าหมาย 
ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับ 
ทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก

5.2 การประกอบธรุกจิอยา่งมีความรบัผิดชอบต่อสังคม
 และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในสิทธิของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีอย่าง 
เท่าเทียมกัน เนื่องจากเห็นความสำาคัญของการสนับสนุนจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนการได้รับความร่วมมือระหว่างกัน  
ซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทให้สามารถสร้างความม่ังค่ัง สร้างงาน  
และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงในระยะยาวได้ตาม 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่ เป็นไปด้วย 
ความย่ังยืน ดังนั้นคณะกรรมการจึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการ 
ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อม รวมถึงยึดถือแนวทางในการปฏิบัติให้เกิด 
ความเสมอภาคทุกฝ่าย ตลอดจนกำาหนดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม โดยจัดทำา
นโยบายเป็นแนวทางได้ดังนี้
 
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  

บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการดำาเนนิธรุกจิ
อย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการดำาเนินงานให้เกิด 
ผลประโยชนใ์นระยะยาวสงูสดุแกผู่ถ้อืหุน้ โดยมผีลประกอบการ 
ที่ดีอย่างสม่ำาเสมอและยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำาเนินการใดๆ 
ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และ
รายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็ม
ความสามารถ ไม่ดำาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์
ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก พร้อมทั้ง 
คำานึงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง 
ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่น 
ที่ผู้ถือหุ้นมีให้กับบริษัท ตลอดจนสร้างผลตอบแทนการลงทุน 
ให้เป็นที่พอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 

ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง 

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ  
สถานภาพการสมรส ภาษา หรือตำาแหน่ง ไม่มีการใช้หรือ
สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุน
แนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

บริษัทมีนโยบายในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
พนักงานให้สามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ ดึงดูดคนเก่ง
จากภายนอก และมุ่งเน้นการตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
โดยคำานึงถึง ความเป็นธรรมภายในองค์กร ความสามารถ 
ในการแข่งขนัในตลาดแรงงาน ตลอดจน ข้อกฎหมาย วฒันธรรม 
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธกิจและค่านิยมขององค์กร การจ่ายค่าตอบแทนของ
พนักงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทน 
ของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ  
ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล 
ประกอบกับการพิจารณาด้านความเท่าเทียมภายในบริษัท  
ซึ่งประเมินจากขอบเขตความรับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน  
ประสบการณ์และทักษะที่ใช้ในการทำางานที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้บริษัทได้กำาหนดนโยบายการจ่ายเงินรางวัลตาม 
ผลการปฏบิตังิานของพนักงาน และผลการดำาเนนิการของบรษิทั
เพื่อผลักดันวัฒนธรรมการตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

ค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้าง

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำาหนด  
เช่น การจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ การจัดการดูแล 
ตรวจสุขภาพประจำาปี แผนการประกันสุขภาพ การประกันชีวิต  
การประกันอุบัติเหตุ การจัดสถานที่ออกกำาลังกาย การจัด
กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจาก
การทำางาน และทีส่ำาคญั บรษิทัไดจ้ดัสรรผลประโยชนร์ะยะยาว 
ที่ช่วยการยังชีพของพนักงานและครอบครัวหลังการเกษียณ 
จากหน้าที่การงานแล้ว ในรูปแบบของเงินบำาเหน็จเกษียณอายุ 
ซึง่บรษิทัจะกนัเงนิสำารองไวท้กุๆ ปี เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บรษัิทสามารถ 
จ่ายเงินทดแทนให้กับพนักงานตามสิทธิที่พึงมีได้ในอนาคต 
และเพือ่เปน็การสง่เสรมิใหพ้นกังานไดม้กีารเตรยีมความพรอ้ม 
ในทุกๆ ด้าน บริษัทจึงร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำาต่างๆ เพื่อจัด
กิจกรรม “เกษียณสุข” ให้พนักงานก่อนที่จะเกษียณอายุ ดังนี้ 
1.  รว่มมอืกบัวทิยาลยัชมุชนสมทุรสาครจดัการอบรมหลกัสตูร

อาชพีหลากหลายหลกัสูตรตามความถนดัและความสนใจ
ของพนักงาน เช่น หลักสูตรการทำาอาหารไทย หลักสูตร 
การทำาขนมและหลักสูตรการประดิษฐ์งานฝีมือ

2.  ร่วมมือกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ในการอบรมเรื่อง 
การปลูกผักปลอดสารเคมี และการปลูกผักในพื้นที่เมือง 

3.  รว่มมอืกบัโรงพยาบาลสมทุรสาครและโรงพยาบาลวชัิยเวช  
เพื่อจัดหลักสูตรการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ อีกทั้ง 
ไดจ้ดัช่วงเวลาสดุพเิศษทีใ่หพ้นกังานเกษยีณอายไุดพ้บกบั
ผู้บริหารระดับสูงเพื่อกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก
ในความมุ่งมั่นและทุ่มเททำางานกับบริษัทมาเป็นเวลานาน

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน แบ่งเป็น ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัท 

ในระยะส้ัน ไดแ้ก่ เงนิเดอืน ซึ่งมกีารปรบัเพิ่มอัตราเงนิเดอืน
ปีละ 1 ครั้ง โบนัสประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่มีให้กับ
พนักงานในทุกระดับ โดยบริษัทสมทบตั้งแต่ร้อยละ 2.5  
ถึงรอ้ยละ 10 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนกังาน 
ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
สำาหรับพนักงานเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 52.96 ล้านบาท 

2. ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัท 
ในระยะยาว ไดแ้ก่ เงินเกษียณอายุงาน จ่ายใหต้ามเงื่อนไข
ที่กำาหนดไว้ในคู่มือสวัสดิการพนักงาน ซึ่งบริษัทได้ตั้ง
สำารองเงินเกษียณสำาหรับปี 2563 เท่ากับ 48.19 ล้านบาท 
และในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินเกษียณสำาหรับพนักงาน
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 30.42 ล้านบาท

การพัฒนาบุคลากร 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท คือ พนักงานทุกคน 
คือคนเก่ง มีคุณค่าต่อองค์กร และมีศักยภาพที่แตกต่างกันไป  
ทุกคนสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในผลการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน  
แต่มีความหมาย เรามีความเช่ือว่าบุคลากรทุกคนมีความสามารถ 
หรือมีขอ้เดน่ของตวัเอง ซึ่งทางบริษัทจะทำาใหพ้นกังานทุกๆ คน
รู้และช่วยให้พวกเขาสามารถนำาข้อเด่นของตนเองออกมาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและตัวเองได้มากที่สุด ดังนั้น ทุกคน
จะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในสาย
อาชพีทีส่อดคลอ้งกับความตอ้งการในแตล่ะคนทีแ่ตกตา่งกนัไป

การพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ระดับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลัก
ของบริษัทและเป็นพันธสัญญาของคณะผู้บริหารระดับสูง เรา
มุ่งเน้นการนำาเสนอวิธีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการ
ปฏบัิตงิานเพือ่ใหไ้ปสู่องคก์รทีม่มีาตรฐานระดบัสากล โดยผสม
ผสานทัง้การอบรมในหอ้งเรยีน (Classroom training) การสอนงาน 
และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Coaching and giving feedback)  
และการประยุกต์ใช้ในงานจริง (On-the-job training: OJT)  
โดยการอบรมและพัฒนาประกอบไปด้วยรูปแบบต่างๆ ดังนี้

• การดูแลพนักงานใหม่ เพื่อให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทำาให้
สามารถปรบัตวัเขา้กับองคก์รอยา่งราบรืน่ และเปน็รากฐาน
สู่ความสำาเร็จในระยะยาว

• การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ค่านิยมองค์กร การเรียนรู้
วฒันธรรมทีแ่ตกตา่ง และจรรยาบรรณธุรกจิ โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
จากท้ังในและนอกองค์กรเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูล 
และทรัพยากรที่จำาเป็น เพื่อนำาไปสู่ความเป็นเลิศ

• ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน และการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ 
ส่งเสริมและสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำา

• โครงการเรียนรู้งานข้ามสายงาน เพื่อส่งเสริมความรู้   
การแบ่งปัน และความร่วมมือ

• การมอบหมายงานที่ทา้ทาย ดว้ยทรพัยากรสำาหรบัการเรยีนรู ้
และการสอนงานเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต

• การสับเปลีย่นหมุนเวยีนสายงาน เพือ่สง่เสรมิเพิม่พนูทกัษะ
และกระตุ้นแรงบันดาลใจ สร้างเครือข่าย รวมทั้งวิสัยทัศน์ 
ในระยะยาวซึ่งเกิดจากการมองภาพที่กว้างขึ้น

• การได้รับมอบหมายงานด้านต่างประเทศ เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้ง 
เพิ่มความก้าวหนา้ให้กับพนกังานทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต

• กระบวนการติดตามการพัฒนาบุคลากรเพ่ือประเมินผลกระทบ 
ของโครงการการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลก
และติดตามความคืบหน้าการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้

 สำาหรับรายละเอียดของการฝกึอบรมพนกังานและผูบ้ริหาร
สำาหรบัป ี2563 ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบั ความเปน็ผูน้ำา มาตรฐาน
อุตสาหกรรม ทักษะความเป็นมืออาชีพ และการฝึกอบรม 
ในงาน มีจำานวนดังนี้

 จำานวนชั่วโมงรวมการฝึกอบรม 106,702 ชั่วโมง
 จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อพนักงานรายบุคคล 11 ชั่วโมง

บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการส่ือสารข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับบริษัท 
รวมถึงผลการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอและทั่วถึง โดยการจัด 
ประชุมผู้บริหารพบพนักงานทุก 6 เดือน เพื่อรับฟังแนวทางการ
ดำาเนนิการ เปา้หมายประจำาป ีตลอดจนผลงานทีเ่กดิขึน้ เพือ่ให้ 
การทำางานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกัน รวมถึง 
เป็นการให้ขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบดังนี้
• ผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย (Food  

Safety) และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) 
ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและเทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 
ใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด
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• กำาหนดราคาสินค้าและบริการที่ เหมาะสมตามระดับ 
รายละเอยีด และคณุภาพสนิค้าและบรกิาร ที่ลกูค้าตอ้งการ

• ดำาเนินการโดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้  
โดยยังรักษาคุณภาพของการบริการที่ได้มาตรฐานของ
บริษัทตามที่ลูกค้าได้กำาหนดไว้

• สง่มอบสนิคา้และบรกิารทีม่คีณุภาพ ตรงตามความคาดหวัง 
ของลกูคา้หรอืสงูกวา่ และตรงตามกำาหนดระยะเวลาสง่มอบ 
ตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า

• ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีอัธยาศัยไมตรี
ที่ดีงาม ตามเหตุและผล ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ลูกค้า 
ทุกคนด้วยความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ใช้
วิจารณญาณส่วนตัวเข้ามาตัดสิน

• ปฏิบตัิตามสญัญา ขอ้ตกลง หรือเงือ่นไขตา่งๆ ทีม่ีตอ่ลกูคา้ 
อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้ง 
ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันและร่วมหาแนวทาง 
แก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

• จัดทำาข้อมูลคำาแนะนำาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งคุณสมบัติ
และรายละเอียดของสินค้าและบริการ ตลอดจนวิธีการใช้  
วธิกีารเกบ็รกัษา ให้กบัลกูคา้ รวมถงึ ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบั 
ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อ
เหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้
ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ 
ของสินค้าหรือบริการ เพื่อเป็นการรักษาควาสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าแบบยั่งยืน

• ให้ความสำาคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า 
ไม่นำาความลับของลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อประโยชน์ 
ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

• จัดให้มีช่องทาง กระบวนการ และบุคลากร สำาหรับลูกค้า 
ที่ต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ  
โดยดำาเนินการตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

• ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชนใ์ดๆ ทีไ่มส่จุรติกบัลกูคา้

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า  

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็น
ไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดง 
ความคิดเห็นและยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในการทำางาน
ร่วมกัน ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า 
โดยไม่นำาไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น บริษัทมีนโยบายการคัดเลือก
คู่ค้า โดยมีการพิจารณาเรื่องการใช้แรงงานที่ถูกกฎหมาย 
ทุกคร้ัง รวมทั้งมีการสื่อสารให้รับทราบเพื่อตระหนักถึงการใช้
แรงงานที่ถูกต้อง (Labor Code of Conduct) รวมถึงนโยบาย
พิจารณาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ 

การอนรุกัษ์พลงังานในการคดัเลอืกคูค่า้ และมกีารเปรยีบเทยีบ 
ราคา หรือการประกวดราคา ซึ่งต้องอนุมัติโดยผู้มีอำานาจ 
ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในงานด้านจัดซื้อ

และนอกจากการประสานงานผ่านช่องทางปกติ เช่น ฝ่าย 
การตลาดร่วมกับลูกค้า ฝ่ายจัดซื้อร่วมกับคู่ค้าและผู้จัดหา
วัตถุดิบ ฝ่ายบุคคลร่วมกับพนักงาน ฝ่ายประสานงานราชการ
และฝ่ายธุรการร่วมกับภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น ฝ่ายการเงิน 
ร่วมกับตลาดเงินและสถาบันการเงิน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
ร่วมกับตลาดทุนและนักลงทุน ฝ่ายสื่อสารองค์กรร่วมกับ 
สื่อมวลชนและสาธารณะ ฯลฯ เรายังได้ริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ  
ในระหว่างปีจำานวนมาก อาทิ การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ  
ให้กับลูกค้าด้วยมุมมองทางด้านความยั่งยืน และศักยภาพ 
ในด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การจับมือเป็นพันธมิตร 
กับองค์กรในภาคประชาสังคมระดับสากล เพื่อการลงทุน 
ด้านทรัพยากรที่ยั่งยืน ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
เชิงลึก ร่วมกับภาคการศึกษาและภาครัฐเพื่อสร้างฐาน 
องค์ความรู้และวทิยาการทางด้านอาหารทะเล การเข้าไปมสีว่น 
และร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและแรงงาน 
ในเวทตีา่งๆ รว่มกบัลกูคา้ สมาคมและองคก์รทางธรุกจิ หนว่ยงาน 
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน การเข้าร่วมแลกเปลี่ยน 
ความรู้ประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับองค์กร
ภาคเอกชน หน่วยงานกำากับตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น 
 
ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ 

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้
อย่างสุจริตและเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหนี้การค้าและสถาบัน 
การเงนิได้รับผลตอบแทนที่ถกูตอ้งและยตุธิรรม โดยจะหลกีเลีย่ง 
สถานการณท์ีจ่ะนำาไปสูค่วามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจน 
ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ซึ่งจะทำาให้เกิดความเสียหาย 
ต่อเจ้าหนี้  แต่หากมีเหตุที่จะทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
ข้อผูกพันในสัญญา บริษัทก็จะแจ้งเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง 

บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีอย่างยุติธรรม  
มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูล
ที่เป็นความลับของคู่แขง่ทางการค้าด้วยวธิทีี่ไมสุ่จรติ ไมท่ำาลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่งในทางมิชอบหรือกล่าวหาข้อมูลที่เป็นเท็จ  
จึงทำาให้บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่ง 
ทางการค้า

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

บรษิทัตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสภาพแวดล้อมของชมุชน
และสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน 
ที่อาศัยและทำางานในทุกภูมิภาคที่กลุ่มบริษัทมีการดำาเนิน 
ธุรกิจอยู่ โดยทำางานร่วมกับพันธมิตรทางภาคเอกชน ภาครัฐ 
ในท้องถิ่น องค์กรนานาชาติ และภาคประชาสังคม เช่น การให้ 
ข้อมูลด้านโภชนาการที่ดีต่อชุมชนในท้องถิ่น ให้การศึกษาแก่
เด็กข้ามชาติ ตลอดจนการบรรเทาทุกข์อันเกิดจากภัยพิบัติ 
และความอดอยากทุกๆ ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งม่ัน
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนขององค์การ
สหประชาชาต ิ(SDGs) ในเรือ่งของการขจดัความหวิโหย เปน็ตน้ 

กิจกรรมที่ด�าเนินการ: 
• จดัตัง้ศนูย์เตรยีมความพรอ้มเดก็กอ่นวยัเรยีน เพือ่ลกูหลาน

แรงงานข้ามชาติและแรงงานท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร 
• จดัตัง้ศนูยก์ารพัฒนาศกัยภาพด้านภาษา AEC สานสมัพนัธ์

สูช่มุชน เพือ่พฒันาภาษาลา่มหรอืผูป้ระสานงานดา้นภาษา
ในการสื่อสารกับแรงงานข้ามชาติ

• โครงการประชารัฐ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
ท้องถิ่น การส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาของเด็กนักเรียน 
ครอบคลุมจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ 
ประจวบคีรีขนัธ ์ประกอบดว้ย โครงการผูน้ำาเพื่อการพฒันา 
การศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) มีเป้าหมายเพื่อลด 
ความเหลื่อมล้ำาในสังคม พัฒนาศักยภาพของคน และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนในโรงเรียน
ภายใต้การกำากับของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) โครงการประชารฐัรกัสามัคคสีมุทรสาคร 
โดยการสนับสนุนธุรกิจชุมชน ช่วยให้ธุรกิจคงอยู่ได้ในเชิง
พาณชิย์ ชว่ยใหผู้ป้ระกอบการธรุกจิขนาดเลก็สามารถสรา้ง
รายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้มากขึ้นทั้งในด้านเกษตรกรรม 
ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และด้านการท่องเที่ยวชุมชน

• การให้ข้อมูลด้านโภชนาการและการฝึกอบรมด้านโภชนาการ 
แก่ชุมชนท้องถิ่น 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ดังนั้น การดำาเนินงานของบริษัทต้องมั่นใจได้ว่าจะไม่สร้างหรือ
กอ่ผลกระทบในทางลบตอ่สิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์
ด้านความย่ังยืน บริษัทในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำาด้านอาหาร
ทะเลระดับโลก จึงมีความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐาน 

ให้กับการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในทุกการดำาเนินงานและ
ในห่วงโซ่อุปทานด้วย SeaChange® ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืน
ของบริษัท ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
เชิงบวกให้เกิดขึ้นกับท้ังอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก และ 
เป็นแนวทางการดำาเนินงานที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกิจ
อาหารทะเลตั้งแต่วิธีการดูแลท้องทะเลไปจนถึงวิธีการจัดการ
ของเสยี หวัใจหลกัของกลยทุธค์อืความยัง่ยนืคอื ความสามารถ
ในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลของบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบต้ังแต่การจับไปจนถึง
ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค ทำาให้บริษัทสามารถระบุ ตรวจสอบ 
และปรับปรุงการดำาเนินงานในเรื่องสำาคัญ เช่น เรื่องแรงงาน 
เรื่องการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ด�าเนินการ: 
• โครงการพัฒนาการประมงอวนล้อมปลาทูน่าในมหาสมุทร

อินเดีย เพื่อพัฒนาการจัดการสามสายพันธ์ุปลาทูน่า 
เขตร้อนในเชิงพาณิชย์ ตามพันธสัญญาเรื่องความยั่งยืน
ด้านอาหารทะเลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับ
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)

• โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ฟาร์มคู่ค้าของบริษัท เพื่อ
ช่วยให้คู่ค้าพัฒนาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการฟาร์ม
ไดต้รงตามมาตรฐานของการรบัรองกระบวนการเพาะเลีย้ง 
สัตว์น้ำาที่ดี (BAP) นำามาซึ่งมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม  
ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการบริหารจัดการน้ำา

• บริษัทร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และกรมประมง ให้การสนับสนุนโครงการริเริ่ม 
เพื่อชุมชนหลายโครงการในเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา  
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนา 
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่

• บริษัทเปิดตัวโครงการนำาร่องเพ่ือทดสอบรูปแบบการวัด
ข้อมูลการจับปลาแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบการตรวจสอบ 
ย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบซึ่งจะใช้การเชื่อม
จากแอปพลิ เคชั่นบนมือถือและสัญญาญดาวเทียม 
ในการแก้ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม นับเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมประมง 
ของไทยที่ใช้ระบบการสื่อสารดังกล่าว

• โครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
• การใช้นวัตกรรมและแนวทางการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อลดการใช้น้ำาและไฟฟ้า
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• การใช้นวัตกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือลดความกังวลในด้าน 
ส่ิงแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นขยะจากอาหาร การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และพลาสติกในท้องทะเล ด้วยโครงการ
ประเมินวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ เพ่ือทำาความเข้าใจในการหา 
บรรจุภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์มาตรฐานต่างๆ ด้านส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่ 
การผลิต การบรรจุ การขนส่งไปยังผู้บริโภค และการกำาจัด

• การทำาความสะอาดชายหาดและการปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธ์ุ

สำาหรบักจิกรรมทีด่ำาเนนิการตลอดป ี2563 สามารถดรูายละเอยีด 
เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”  
ในหน้า 120 

นอกเหนอืไปจากนโยบายทีก่ลุม่บรษิทัไทยยเูนีย่นจะตอ้งดำาเนนิ
กิจการให้สอดคล้องกับข้อกำาหนด กฎหมาย และพันธสัญญา
อื่นๆ ทีก่ลุม่บรษัิทเกีย่วขอ้ง บรษิทัใหค้วามสำาคญักบัการพฒันา
รากฐานของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานไว้ในการดำาเนินงาน 
ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 28 ต่อตัน ผลิตภัณฑ์ ลดการ 
ใช้น้ำาลงร้อยละ 26 ต่อตันผลิตภัณฑ์ และลดปริมาณขยะ 
ฝังกลบร้อยละ 69 ต่อตันผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความรู้และ
ฝึกอบรมพนักงานจึงเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถสรุป
แผนดำาเนินการได้ ดังนี้
1.  การมีนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ซึ่งมีการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการมี 
ส่วนร่วมของพนักงานในการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อ 
สิ่งแวดล้อม (http://www.thaiunion.com/en/about/ 
environment-health-and-safety)

2.  การจดัต้ังศนูย์ความเปน็เลศิดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามัย 
และความปลอดภัย ซึ่งมีอุปกรณ์เทียบเคียงกับมาตรฐาน
สากลเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และเป็นศูนย์ฝึกอบรม
ให้กับพนักงาน

3.  การอบรมพนักงานทั้งก่อนเริ่มงาน และระหว่างปฏิบัติงาน 
การฝึกอบรมนี้จะถูกจัดขึ้นให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 
ของพนักงานนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความรู้
ความเข้าใจในวิธีป้องกันตัวเองจากอันตรายต่างๆ และ
การลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจากงานทีต่นเองปฏบิตัอิยู่

4.  การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานได้รับการอบรมตามกฎหมาย
หรือมีคุณสมบัติที่กฎหมายกำาหนด ไม่ว่าจะเป็นด้าน 
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย หรือความปลอดภัยในหน่วย
ธุรกิจ การประเมินศักยภาพพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพิ่มเติมจากที่กฎหมาย
ท้องถิ่นกำาหนด เพื่อให้มั่นใจว่าการเพิ่มศักยภาพของ
พนักงานจะเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
สามารถเทียบเคียงในระดับสากล

การเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ 
ที่ผิดกฎหมาย โดยกำาหนดระเบียบและส่งเสริมให้พนักงาน
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 อย่างเคร่งครัด 

การต่อต้านการคอร์รัปชัน 

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำาหรับ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มีรายละเอียดกำาหนดไว้ดังนี้

บริษัทจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุม
ธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดทำาแนวปฏิบัติ และกำาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งมีรายละเอียด 
ข้อปฏิ บัติที่ เคร่งครัด เพื่อป้องกัน และ/หรือจัดการกับ 
การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม 
นโยบายนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีการสอบทานแนวปฏิบัติและขั้นตอน
การปฏบิตัอิย่างสม่ำาเสมอ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ของกฎหมาย ธุรกิจ และดำารงไว้ซึ่งการดำาเนินธุรกิจบนฐาน 
ของความถูกต้องและเป็นธรรม โดยกรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน  
และสื่อสารนโยบายนี้ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบ  
เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน บริ ษัท จะให้  
ความคุ้มครอง ต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ปฏิเสธ 
การคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน  
และแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันนี้

การกระทำาใดๆ ของบุคลากรของบริษัท ที่เป็นการคอร์รัปชัน  
ใหถ้อืเปน็ความผดิขัน้รา้ยแรงตอ่ระเบยีบวนิยัเกีย่วกบัเรือ่งทัว่ไป 
และให้ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับ 
ในการทำางานของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีต่รวจสอบและกำากับ ใหม่ั้นใจ

ว่าการดำาเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 
เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติ 
ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำาหนา้ทีก่ำากบัดแูลการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุทัง้ดา้น
การเงินและการดำาเนินการ ของกระบวนการทางบัญชีและ
การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบริษัท 
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน จัดให้มี 
ชอ่งทางในการรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสการกระทำาอนัอาจ
นำาไปสู่การคอร์รัปชัน การให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และรายงานผล 
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ

2)  ผู้บริหารมีหน้าที่นำานโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ไปปฏิบัติ  
รวมท้ังสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนักแก่ผู้มี 
สว่นได้สว่นเสยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยกำาหนด
ให้มีระบบการบริหารจัดการและมาตรการที่เหมาะสม 
ในการกำากบัและส่งเสรมิการดำาเนนิการ และทบทวนระบบ
และมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
ของกฎหมาย และธุรกิจ

3)  ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัมหีน้าที่เฝา้ระวังและป้องกัน
ความเสีย่งดา้นการคอรร์ปัชนั ในงานทีร่บัมอบหมาย รวมทัง้ 
แจ้งเบาะแส หากพบการกระทำาอันส่อทุจริตหรือเสี่ยง 
ต่อการคอร์รัปชัน

ข้อปฏิบัติทั่วไป
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่  

การงาน โดยไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำานาจ
หน้าที่ในตำาแหน่งของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
รวมถึง การเรียกร้อง หรือ ดำาเนินการ เพื่อการคอร์รัปชัน 
โดยยังประโยชน์อันมิชอบต่อตนเองหรือผู้อื่น

2)  นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
แล้ว การกระทำาในข้อ 1 ให้หมายรวมถึง การให้หรือ 
รับของขวัญหรือบริการ การให้หรือรับเงินสดหรือสิ่งของ
แทนเงินสด การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคล
ภายนอกหรือการรับสินบน การยักยอกทรัพย์สินหรือ
เวลางานของบริษัท การฟอกเงิน การยับยั้ง หรือขัดขวาง 
กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการตามกฎหมาย  
การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน
หรอืรปูแบบอืน่ๆ อาท ิการใหส้ิง่ของและบรกิาร การโฆษณา 
ส่งเสริม การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน เพื่อ 
ก่อให้เกิดผลประโยชน์อันไม่พึงจะมี หรืออันมิควรจะได้  
ต่อตนเองหรือผู้อื่น

ขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการใหแ้ละรบัของขวญั คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ย 
อื่นๆ
• ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกร้อง รับ หรือ

จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงินทดแทน ของขวัญ ของมีค่า
ใดๆ รวมถึงบริการต่างๆ จากคู่ค้า ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้  
บุคคลภายนอก หรือ คู่แข่งของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ที่ไม่สุจริต หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อคู่ค้า หรือ ตัวแทน
ซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอกและตนเอง

• การเลีย้งรบัรอง รับ หรอืใหข้องขวญัตามประเพณ ีใหเ้ปน็ไป
ตามระเบียบข้อบังคับในการทำางานของบริษัท หรือในกรณี 
ที่ไม่มีระเบียบข้อบังคับกำาหนดไว้ ให้ดำาเนินการอย่าง 
เหมาะสม รัดกุม โปร่งใส และปราศจากวัตถุประสงค์
แอบแฝงดังกล่าวข้างต้น

5.3 การก�ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี
 สารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการอำานวยการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้วางแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เพื่อให้การนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาดำาเนินงานของบริษัทมีความสะดวกรวดเร็ว  
มปีระสทิธภิาพ เพิม่ความนา่เชือ่ถอื และเพิม่โอกาสแขง่ขนัในทาง 
ธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนการประกอบธุรกิจให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด และเพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม 
ถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำาหนดให้มี 
การประเมินและบริหารความเสี่ยงเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และรายงานตอ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างสม่ำาเสมอ 

คณะกรรมการอำานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศได้วางแนวทาง
การกำากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มีความน่าเช่ือถือ 
และมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำาคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. โครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ 
 1.1 การแบ่งแยกอำานาจหน้าที่ กำาหนดนโยบายแผนงาน

และขั้นตอนปฏิบัติงาน 
  กำาหนดให้มีการแบ่งแยกอำานาจหน้าที่ การกำาหนด 

นโยบาย แผนงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ 
นโยบาย แผนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติงาน
ประจำาอื่นๆ ที่สำาคัญ
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 1.2 การกำากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
  กำาหนดให้มีการรายงานการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน และอยู่ในกรอบอำานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่กำาหนดไว้

2.  การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 2.1 การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และ 
การป้องกันความเสียหาย (Physical Security) 

  กำาหนดใหม้กีารควบคุมการเข้าออกศนูยค์อมพวิเตอร์
ที่รัดกุมเพียงพอ โดยควรจำากัดและกำาหนดสิทธิ 
ให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และมีการตรวจสอบ
การเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างสม่ำาเสมอ 

 2.2 การควบคุมการใช้ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการป้องกันการบุกรุกผ่านระบบ 
เครือข่าย (Logical Security) 

  กำาหนดให้มีระบบป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่าย 
จากภายนอก เช่น ระบบไฟร์วอล (Firewall) ระบบ 
การตรวจสอบผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่ระบบ (Authentication)  
การกำาหนดสิทธิในระบบ (Authorization) การบันทึก
กจิกรรมที่สำาคัญของระบบ (Audit Log) โดยมาตรการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยต่างๆ จะกำาหนดให้เป็น
ไปตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท

3.  การสำารองข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน 

 3.1 การสำารองข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  กำาหนดให้มีการสำารองข้อมูลและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการทดสอบความถกูตอ้งครบถว้นของ
ข้อมลูและการทำางานของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ได้สำารองไว้

 3.2 การเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน 
  กำาหนดใหม้แีผนรองรบัเหตกุารณ์ฉุกเฉนิตา่งๆ รวมทัง้ 

มีการทดสอบแผนดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผน 
ดังกล่าวสามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง

4.  การควบคุมการปฏิบัติงานประจำาด้านคอมพิวเตอร์ 
 กำาหนดให้มีการกำากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน

ประจำาด้านคอมพิวเตอร์อย่างใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชา 
การปฏบิตังิานทีม่ขีัน้ตอนชดัเจนและสามารถตรวจสอบได ้ 
รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงาน และการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานประจำาดังกล่าว

 ในสว่นของการบรหิารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง มีหน้าที่กำากับดูแลผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน 
ให้มีการประเมินและการพัฒนากระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงอยา่งเหมาะสมของท้ังบรษัิทและบรษัิทยอ่ยและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซึ่งครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำาหนด 
ให้ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเสี่ยงและจัดทำาแผน 
บริหารความเสี่ยงในเรื่องดังนี้ กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการข้อมูลเพื่อตอบสนองทางธุรกิจ 
โครงสร้างพื้นฐานและบริการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และความปลอดภัยของข้อมูล 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดเ้ลง็เหน็ความสำาคญัของ
การกำากับดูแลและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงจัดให้มีสายงานตรวจสอบภายใน ด้านตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรายงานตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให้จัดทำาแผนการตรวจสอบและดำาเนินการ
ตรวจสอบท้ังด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเป็นประจำาทุกปี

หลักปฏิบัติที่ 6 
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริ ษัทได้จัดตั้ งสายงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานอิสระ 
หน่วยงานหนึ่งในบริษัท ปัจจุบันมีนายปองพล ผลิพืช ตำาแหน่ง 
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบ จบการศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีสาขาการสอบบญัช ีจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8549 ของ 
สภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงได้อบรมหลักสูตร Anti-Corruption – 
The Practical Guide ปี 2556 และปี 2559 และ IIAT Annual  
Conference 2562: Indispensable IA Insightful, Agile  
& Innovation สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

สายงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่สอดส่องดูแลระบบ 
การควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำาคัญอย่าง
สม่ำาเสมอ ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำาเนินงาน และการกำากับดูแล
การปฏิบัติงาน (Compliance control) การบริหารความเสี่ยง 
และการให้ความสำาคัญต่อรายการผิดปกติท้ังหลาย เพื่อให้ 
ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผลซึ่งจะส่งเสริม 
ความน่าเชื่ อถือให้ กับงบการเงิน  โดยรายงานตรงต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหาร 
ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท้ังนี้ สายงานตรวจสอบภายใน 
ไดจ้ดัทำาแผนการตรวจสอบประจำาป ีซึง่พจิารณาตามปจัจยัเสีย่ง 
ของบริษัทและบริษัทย่อย  โดยจะเน้นความเสี่ ย งที่ มี  
ผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิทัและความถกูตอ้ง 
ของรายงานทางการเงนิ โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา
สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำาปีดังกล่าว  
และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของ
สำานักงานตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ ซึ่งที่ผ่านมาจากรายงาน
การตรวจสอบภายใน พบว่าการปฏิบัติงานยังเป็นไปตาม
ระบบที่วางไว้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและ 
มปีระสทิธภิาพ มกีารกำาหนดและประเมนิความเสีย่งของกจิการ 
กำาหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเสีย่ง และมกีารกำากบั
ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง โดยยัง
ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำาคัญ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำากับดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยงให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัทให้กำากับดูแลการพัฒนากระบวนการ 
บริหารความเส่ียง รวมถึงรายงานความเส่ียงสำาคัญของกลุ่มบริษัท 
ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำ า เสมอ โดยคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
อย่างสม่ำาเสมอ ซึ่งคณะทำางานจะประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร 
และผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ  
โดยจะทำาการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำาให้เกิดความเสี่ยง  
เพื่อกำาหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น หรือ
ลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น รวมถึงการติดตามผลให้มี 
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำาหนดไว้ และประสานงานกับ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ต่อไป 

การรายงานการถือหลักทรัพย์
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการและ 
ผูบ้รหิารระดับสูงแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุน้ต่อเลขานกุารบรษิทั
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำาการซื้อขาย ตลอดจนแจ้งให้
ทุกท่านรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ
สำานกังานกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 
แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทำาการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือ 
รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ให้กรรมการและผู้บริหาร
หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายใน
แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และ 
การไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ 
งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อ
ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน 
ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบ 
ต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังได้รายงานสถานะการถือครอง
และการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการ
และผู้บริหารให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และนำาเสนอสรุปรายงาน 
การถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัท 
ประจำาปี ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม 
คณะกรรมการ

การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงาน 
ส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวข้องแก่บริษัท ตามมาตรา  
89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่  
ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ  
ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำาหนดให้เลขานุการ
บริษัทมีหน้าที่ต้องสำาเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้กับ 
ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจ
สอบภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน โดยกำาหนด 
ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน
ส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)188 189ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

นโยบายการท�ารายการระหว่างกัน

นโยบายการเข้าทำารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัท
ย่อย กำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบ 
การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแล 
ให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุน และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่งหรือข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเกี่ยวโยง  
และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและ 
บริษัทย่อย ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำาหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น 
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการเข้าทำารายการและ 
ความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ รายการระหว่างกัน 
ได้กระทำาอย่างยุติธรรม โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไป 
ตามลักษณะการดำาเนินการค้าตามราคาตลาดและเป็นไป 
ตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) และ 
มีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณี 
ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชำานาญในรายการระหว่าง
กันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชี
ของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อนำา 
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำา 
รายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำา 
รายการระหว่างกันดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน 
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ 
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และในรายงานประจำาปี  
รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) 

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทยังคงมีการทำารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันต่อไปในอนาคต เนื่องจากการทำาธุรกิจดังกล่าวถือเป็น 
การดำ า เนินธุ รกิ จร่ วมกันตามปกติของผู้ ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำาหนดราคาซื้อขายเป็นไป 
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at  
arm’s length) และ/หรือตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญา 
ทางการค้า เพื่อให้ ม่ันใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผล 

และคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นสำาคัญ  
รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบจะทำา 
หน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจทานการดำาเนินงานของบริษัท 
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการหรือผู้บริหาร
ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 
และไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายของบริษัท 
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการกระทำาที่ขัดต่อกฎ ระเบียบ  
กฎหมายใดๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 
หรือกฎหมายต่างๆ อาทิ การไม่ส่งงบการเงินตามกำาหนด  
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทเกี่ยวโยงหรือ
บริษัทอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทย่อย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน 
และการจา้งงาน รวมถงึกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารของบรษิทั
และบริษัทย่อยไม่มีการกระทำาที่ขัดต่อกฎระเบียบ กฎหมาย
ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมาย
ต่างๆ ทั้งทางแพ่งและอาญา อาทิ ไม่มีการกระทำาที่ก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ไมม่ีการกระทำาทีเ่ปน็การซือ้ขาย 
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ไม่กระทำาผิดด้านทุจริตหรือ 
การกระทำาผิดด้านจริยธรรม

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำาข้อพึงปฏิ บัติที่ดี เกี่ยวกับ 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน  
เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำางานด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต และมีความเป็นธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้สื่อสาร 
ให้กรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและ 
ถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้ความสำาคัญกับข้อพึงปฏิบัติ 
ที่ดีเหล่านี้ จะสามารถยกมาตรฐานการกำากับดูแลให้สูงขึ้น  
อกีทัง้สง่เสรมิความเชือ่มัน่ใหก้บัผูล้งทนุในการจดัการของบรษัิท  
สร้างความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของตลาดทุน 

จรรยาบรรณของบริษัท มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องดังนี้

1)  ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น                   
2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
3)  ความรับผดิชอบต่อพนักงาน                  
4)  ความรับผดิชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
5)  ความรับผดิชอบต่อการแข่งขันทางการค้า        
6)  ความรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวม
7)  ความรับผดิชอบต่อบริษัท
8)  การปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบและข้อบังคับ

9) การต่อต้านการคอร์รัปชัน
10)  การปกป้องและดูแลทรัพย์สนิของบรษิัท
11)  ทรัพย์สนิทางปัญญา
12)  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13)  รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท
14)  การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบรษิัท
15)  การให้ข้อมูลหรือให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชน

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ 
ที่เกีย่วขอ้งกับบรษัิทท้ังขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลู
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ 
ในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสม 
และถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอและใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการได้จัดทำารายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท  
เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและ 
สมเหตุสมผล โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบาย
การบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ
บรษิทัโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่า่พอใจและสามารถใหค้วามมัน่ใจ 
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดต้รวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

บรษัิทไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางแจ้งเบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีนทีแ่สดงว่า 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีไดร้บัผลกระทบอันจะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย 
จากการดำาเนินงานของบริษัท หรือการที่พนักงานคนใด 
หรือกลุ่มใดกระทำาการใดที่ทุจริต ผิดกฎหมาย โดยสามารถ 
ยื่นเรื่องได้ที่ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
ชั้น 23 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4340 
โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า 
บุคคลที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุม่อืน่ทีเ่ปน็ผูแ้จง้เบาะแส จะไดร้บัการปกปอ้งและคุม้ครองสทิธ ิ
ตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำาหนดไว้

หลักปฏิบัติที่ 7 
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรักษา
ความน่าเชื่อถือทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อื่น ได้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบันการเงิน เป็นต้น  
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนอย่าง 
เท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)190 191ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

คณะกรรมการเห็นความสำาคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มี 
ความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
ตลอดจนผูล้งทนุและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รบัทราบอยา่งเทา่เทยีมกนั  
บริษัทจึงได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทในส่วนของ 
การดำาเนินงานและสถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย  
อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อทำาให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ 
ในบริษัทได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำาให้บริษัทได้รับการยอมรับ 
และสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทำาให้บริษัทได้รับมุมมอง 
ของสาธารณชนที่มีต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวาง 
เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป โดยจัดต้ังข้ึนเป็นหน่วยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์ ที่มีผู้บริหารและผู้ทำาหน้าที่รับผิดชอบงาน
ติดต่อสื่อสารกับสาธารณชนไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. นายธีรพงศ์ จันศิริ   

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายยอร์ก ไอร์ล      

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบริษัท
3. นายบัลลังก์ ไวยานนท์             

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

สำาหรบัในป ี2563 บรษิทัมกีารนำาเสนอผลการดำาเนนิงาน ขอ้มลู
ทางการเงิน ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ 
อย่างสม่ำาเสมอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  ผู้บริหารของบริษัทให้ข้อมูลผลการดำาเนินงานและตอบ 

ข้อซักถามแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ดังนี้
•  Company Visit จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 9 ครั้ง
•  Conference Call 38 ครั้ง
•  Analysts Meeting กับนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง 
•  Opportunity Day by SET 4 ครั้ง
•  ไม่มี Plant Visit กับผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักศึกษา 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
•  ไม่มี Oversea Roadshow เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19
•  Local Roadshow 6 ครั้ง

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัยงัสง่เสรมิใหม้กีารนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยการจัดทำาเอกสาร
เพื่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับ
สาธารณชนรับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
ที่ www.thaiunion.com ดังนี้

•  เอกสารอธิบายผลการดำาเนินงาน (MD&A) ให้กับ 
ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาส

•  เอกสารสรุปข้อมูลของบริษัท (Presentation) ให้กับ 
ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาส

•  IR-Newsletters ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เพื่อรายงาน
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ทุกไตรมาส

•  ปฏิทิน IR/ ราคาวัตถุดิบ และรายละเอียดการจ่าย 
ชำาระหนี้ระยะยาว ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัททุกคร้ังที่มี
การเปลี่ยนแปลง 

•  รายงานประจำาปี ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจ
ศึกษาข้อมูลของบริษัท เป็นรายปี

•  รายงานเพื่อความยั่งยืน เป็นรายปี
2.  การจัดประชุมให้ข้อมูลและการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน 

จำานวน 25 ครั้ง
3.  การให้ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ รายงานประจำาปี แบบรายงาน 
56-1 งบการเงนิของบรษัิท รายงานการวเิคราะหง์บการเงนิ
รายไตรมาสและประจำาปี การแจ้งมตคิณะกรรมการบรษิทั  
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการรายงานหรือการแจ้งข้อมูล 
ของบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ควรเปิดเผย 
ตามประกาศที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้กำาหนดไว้ 

และจากการที่บริษัทให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้วย
ความโปร่งใสมาโดยตลอด ทำาให้บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

ด้านการบริหารงาน
รางวัลจากงาน Asian Excellence Awards ครั้งที่ 10 จัดโดย
นิตยสาร Corporate Governance Asia:
• รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีเด่นในเอเชีย 
 นายธีรพงศ์ จันศิริ 
• รางวัลประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินดีเด่นในเอเชีย 
 นายยอร์ก ไอร์ล 

รางวัลจาก IntraFish Seafood Power 100 โดยนิตยสาร  
IntraFish:
• ผู้ทรงอิทธิพลอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมอาหารทะเล 

ระดับโลก นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
• ผู้ทรงอิทธิพลอันดับ 46 ของอุตสาหกรรมอาหารทะเล 

ระดับโลก ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำานวยการกลุ่ม 
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

รางวัล Most Creative People in Business for 2020  
โดยนิตยสาร Fast Company:
• ดร.แดเร่ียน แมคเบน ผู้อำานวยการกลุ่มด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ด้านองค์กร
รางวัลทีมบริหารการเงินดี เด่นประจำาปี  2563 สำาหรับ
ประเทศไทย ประเภท Treasury, Trade, SSC and Risk  
Management โดย The Asset Triple A
• บริษัทได้รับรางวัลจากผลงานของศูนย์บริหารเงินทั่วโลก 

ที่ต้ังอยู่ในประเทศไทย และการให้ความสำาคัญกับการเพิ่ม
การใช้ระบบอัตโนมัติ 

รางวัล 2020 APAC Employee Experience Best Practice Award 
ในงาน 2020 Talent Management Best Practice Awards
• บริษัทได้รับรางวัลจากผลงานอันยอดเยี่ยมในการปฏิรูป

องค์กรด้วยการใช้วิธีบริหารการยกระดับความสามารถ
พนักงานที่มีความสามารถสูง และสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ที่มุ่งผลลัพธ์เป็นสำาคัญ 

รางวัล Most Active Employer Branding Award ในงาน  
LinkedIn Awards 2020
• บริษัทได้รับรางวัลจากการสร้างสรรค์เนื้อหาประเภทภาพ

และวิดีโอที่ดึงดูดการมีส่วนร่วม และมีอัตราการเติบโต 
ของผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างมากใน LinkedIn 

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นประจำาปี 2563 จากตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• บริษัทได้รับการยกย่องในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
ระหว่าง 30,000 - 100,000 ล้านบาท ในความโดดเด่น 
ด้านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 

รางวัลจากงาน Asian Excellence Awards ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดโดย
นิตยสาร Corporate Governance Asia:
• รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมประเภทบริษัท
• รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมประเภทบุคคล ได้แก่  

นายบัลลังก์  ไวยานนท์  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่ วไป ฝ่าย 
นักลงทุนสัมพันธ์ 

การติดต่อคณะกรรมการ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ  
เสนอข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่พบเห็น อันจะนำามา 
ซึง่ความเสยีหายตอ่บรษิทั การกระทำาใดทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย
หรอืผดิจรรยาบรรณของบรษิทั โดยสามารถแจง้เปน็ลายลกัษณ์
อักษรและส่งมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
บริษัท ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท – สำานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
979/12 ชั้น M อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ 
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หรือการส่งผ่านอีเมล ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ complaint@thaiunion.com
คณะกรรมการบริษัทผ่านเลขานุการบริษัท 
ที่ paralee.sukhatungka@thaiunion.com              

หลักปฏิบัติที่ 8 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี และมีแนวทางในการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยคำานึงถึง
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน  
จะเห็นได้จากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารสามารถทำางาน 
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานอย่างรอบคอบ
และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 
โดยรวม การดำาเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถ 
ตรวจสอบได ้การเปดิเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง ตรงเวลา 
และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทมีการควบคุม
และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจ 
ในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยคำานึงถึง 
จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจเป็นสำาคัญ เพื่อไม่ให้เกิด 
ความเสยีหายตอ่ผู้มส่ีวนไดเ้สยีกลุม่ต่างๆ คณะกรรมการบรษิทั
จะกำากับดูแลเพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่สำาคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ 
ทันเวลา



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)192 193ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ  
ที่ทั่วถึงกันในผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะถือหุ้นอยู่เท่าใดก็ตาม ทั้งผู้ถือหุ้น
ที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกคร้ังที่มี 
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ความสำาคัญและเคารพ
สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำากัด 
อยา่งเครง่ครัด และตระหนกัวา่ผูถ้อืหุ้นควรมสีทิธใินการตดัสนิใจ  
โดยไดรั้บข้อมลูทีเ่พยีงพอ ถกูตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา รวมถงึ 
ส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

• กำาหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี
ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งก็คือ
ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี และหากมีความจำาเป็น
ที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท 
ก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำาเป็นและ
เหมาะสม สำาหรับในปีนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 กันยายน 2563 เนื่องจาก 
ติดสถานการณ์โควิด โดยบริษัทมีการเตรียมการดังนี้

ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุม

• คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคล 
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการให้สิทธิ 
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 รวมถึงคำาถามที่เกี่ยวข้อง โดย 
มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งข่าวสารดังกล่าว 
ทางระบบอิ เล็กโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นเวลา 
121 วันก่อนวันส่งหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เวลาแก่ 
ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

• บรษัิทได้เผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี 
2563 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ระบุวันเวลา 
สถานทีจั่ดประชมุผู้ถอืหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุ 
ที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วน
และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงความเห็น
ของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ 
ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวง
พาณิชย์กำาหนด ข้ันตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับ
และการแจ้งผลคะแนน ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอ 
เปน็ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ เอกสารทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแสดง 
ก่อนเข้าประชุม และคำาเชิญให้เสนอคำาถามล่วงหน้า  
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiunion.com ตั้งแต่ 
วนัที ่3 มนีาคม 2563 กอ่นวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 6 เดอืน 

• บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือ 
เชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียด 
ครบถ้วนและเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการ 
ในทุกวาระ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด 19 บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยของท่าน 
ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยง
ของการแพร่ระบาด บรษิทัไดส้นบัสนนุใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง โดยแจ้งในเว็บไซตข์องบรษัิทตัง้แตวั่นที ่14 สงิหาคม 
2563 กอ่นวันประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2563 เป็นเวลา 
33 วัน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมถ่ายทอดผ่าน Web-Live 
Broadcast ของบริษัทได้อีกหนึ่งช่องทาง 

• บริษัทได้นำาหนังสือเชิญประชุมลงประกาศในหนังสือพิมพ์
ทันหุ้นสำาหรับฉบับภาษาไทย และบางกอกโพสต์สำาหรับ
ฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม  
7 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
เป็นการล่วงหน้า ทำาให้ผู้ถือหุ้นสามารถเตรียมตัวเข้าร่วม
ประชุมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นและระหว่างการประชุม

• บรษิทัสง่เสรมิและอำานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายรวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทนกัลงทนุสถาบนัเขา้รว่มประชมุอยา่งเทา่เทยีมกนั  
โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลรวมถึงตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบียน และได้นำาระบบ AGM Voting  
ซึ่งให้บริการโดยบริษัท ควิดแลป จำากัด มาใช้ในการจัดการประชุมสามัญประจำาปี 2563 ต้ังแต่การจัดเตรียมข้อมูลผู้ถือหุ้น 
ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุ ลงทะเบยีนผูถ้อืหุ้นทีม่าเขา้รว่มประชมุโดยพมิพ์บตัรลงคะแนนเสยีง จนถงึการนับคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม  
และเปิดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 - 14.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ สถานที่อันเป็นที่รู้จักดี 
และสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม คือ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 
โดยในปีที่ผา่นมา มีผูถ้ือหุน้มารว่มประชมุและมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมาประชมุแทนในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจำาป ี2563 ดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จำานวน (คน) จำานวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้น
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

มาประชุมด้วยตนเอง 118 792,096,195 17.02

มอบฉันทะ 1,739 2,019,147,743 43.37

รวมจำานวนผู้ถอืหุ้น 1,857 2,811,243,938 60.39*

*จำานวนหุ้นสามัญที่ใช้เป็นฐานในการเปิดประชุมที่สามารถลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 4,655,132,696 หุ้น เนื่องจากมีจำานวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการ

ซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ทั้งสิ้น 116,682,800 หุ้น ซึ่งไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• ประธานกรรมการทำาหนา้ทีเ่ป็นประธานในการประชมุสามัญ
ประจำาปี 2563 ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย  
กฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท ร่วมกับ
กรรมการทา่นอืน่รวมเปน็ 9 คน จาก 12 คน ซึง่ประกอบดว้ย  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 
สำาหรับกรรมการที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เนื่องจาก 
เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ ทำาให้ไม่สะดวก 
ในการเดินทางมาร่วมประชุม แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้ 
มาร่วมประชุม ท่านเหล่านั้นก็ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ 
พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากวาระ
การประชุมที่ได้ส่งให้ไปก่อนแล้ว นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร 
ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบริษัท (Group 
CFO) ผู้จัดการทั่วไปด้านการเงินองค์กร ผู้อำานวยการฝ่าย
บญัชแีละควบคมุผลการดำาเนนิงานกลุม่บรษิทั ผูจ้ดัการฝา่ย 
นักลงทุนสัมพันธ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด เข้าร่วม 
ในการประชุม เพื่อสามารถตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ 
ไดอ้ยา่งครบถว้น รวมถงึประธานในทีป่ระชมุไดจ้ดัสรรเวลา

ให้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาส
แสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

• ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกรในที่ประชุมแจ้ง
จำานวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง
และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ตลอดจนชี้แจงถึงหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคน 
มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง รวมถึง วิธี  
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 
ของผู้ถือหุ้นที่ ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน  
โดยขอใหผู้ส้อบบญัชจีาก บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  
เอบีเอเอส จำากัด และอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจำานวน  
1 รายมาเป็นพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 
และในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
มีสิทธิถามคำาถาม แสดงความคิดเห็น ให้คำาแนะนำา และ
ซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาดำาเนินการประชุม โดยมี 
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตอบข้อซักถาม 
ของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2563 มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความเห็น 
รวม 2 ราย 



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)194 195ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงซึ่งมีแถบบาร์โค้ด 
สำาหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้น 
ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยจะนำาคะแนนเสยีงดงักล่าว
หกัออกจากจำานวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชมุ สว่นทีเ่หลอื 
จะถอืวา่เปน็คะแนนเสยีงที่เหน็ด้วยในระเบยีบวาระนัน้ ท้ังนี้
ก็เพื่อให้การประชุมดำาเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  
ตลอดจนแยกการเลือกตั้ งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในแต่ละท่านได้อย่างเป็นอิสระ และ 
มีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระ 
การประชมุอย่างชดัเจนในหอ้งประชมุ เพือ่ใหก้ารลงคะแนน
เสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพ 
การประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัท และให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจขอรับจากบริษัทได้ที่
สำานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลังการประชุมและรายงานการประชุม

• บริษัทนำาส่งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 
ทุกวาระยกเว้นในส่วนของคำาถามจากผู้ถือหุ้นและคำาตอบ 
ไปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.thaiunion.com 
ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั้นจึงค่อยนำาส่งรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
หลังการประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 หรือ 12 วัน 
หลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น 
หรือนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เสนอ
ความคิดเห็นหรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมายัง
บรษัิทไดท้ี ่เลขานกุารบรษิทั สำานกัประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4390, 4392

และจากการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ทีส่ง่เสรมิการใหส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นผลให้ได้รับการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ซึ่งประเมิน 
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับดีเยี่ยม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความสำาคัญ 
ในสิทธิของผู้ถือหุ้น และทราบถึงหน้าที่ ในการดูแลให้มี  
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 
โดยดำาเนินการดังนี้

• คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท  
จัดทำาข้อมูลเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการให้สิทธิ 
ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เปน็กรรมการ 
และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 โดยช่องทาง
ระบบอิเล็กโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เป็น
เวลา 121 วันก่อนวันส่งหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เวลาแก่ 
ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น สำาหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล
เพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เปน็กรรมการและการเสนอวาระเพือ่
บรรจเุปน็วาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เปน็การล่วงหนา้
นัน้ บรษิทัปฏบิตัมิาตัง้แตป่ ี2550 โดยในปทีีผ่า่นมา ปรากฏ
วา่ไมม่ีผูถ้ือหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการพิจารณาเลือก
ตั้งเป็นกรรมการ และรวมถึงไม่มีการเสนอวาระเพื่อบรรจุ
เปน็วาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้แตอ่ยา่งใด นอกจากนี้  
บริษัทไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

• การอำานวยความสะดวก สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวก 
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน  
โดยการ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน  
เพื่อเป็นทางเลือกในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
ในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 มีผู้ถือหุ้น 
1,083 รายมอบฉนัทะให ้นายกรีต ิอสัสกลุ ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และมีผู้ถือหุ้น 583 รายมอบฉันทะ 
ให้นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ  

• การจัดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำาหรับทุกวาระ 
การประชุม โดยใช้ระบบ AGM Voting จัดทำาบัตรลงคะแนน
แยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตาม
สมควร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  
และนำาคะแนนเสยีงดงักลา่วหกัออกจากจำานวนเสยีงทัง้หมด
ที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง 
ที่เห็นด้วยในระเบียบวาระน้ัน จากน้ันนำาผลคะแนนมารวม
กบัคะแนนเสยีงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสอืมอบฉันทะ และ
เก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ในภายหลัง

• คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
บันทึกและจัดทำารายงานการประชุมอย่าง ถูกต้อง  
ครบถ้วน และเผยแพร่มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี  2563 ทุกวาระ ยกเว้นในส่วนของคำาถาม 
จากผู้ถือหุ้นและคำาตอบ ไว้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ 
ของบริษัทที่ www.thaiunion.com ในวันเดียวกันโดยทันที  
จากนั้นจึงค่อยนำาส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็ม 
ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้ 
บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม  
เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

• บริษัทได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
เพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้ง
ให้ทุกท่านรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นติภิาวะตอ่สำานกังานกำากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทำาการ
หลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท 
และไมใ่หก้รรมการและผูบ้รหิารหรอืหนว่ยงานทีไ่ดร้บัทราบ
ข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือ
บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใด 
จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหา 
ผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้
เปดิเผยตอ่สาธารณชนและสง่ผลกระทบตอ่การเคลือ่นไหว
ของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ยกเว้นในกรณทีีร่าคาหุน้มกีารเปลีย่นแปลง
ติดต่อกันเป็นเวลานาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ 
ของตลาดโดยรวม ซึ่งทำาให้รายการซื้อขายดังกล่าว 
ของผู้บริหารเกิดขึ้นตามสถานการณ์ของตลาดเท่านั้น 
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารยังทราบถึงบทกำาหนด
โทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแล
และติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดทำารายงานสรุปเป็น
รายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ใน
รายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 
อย่างสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท หากมีวาระใดที่กรรมการและผู้บริหารมีส่วนได้เสีย 
จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการโดยการ 
งดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ 

• คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท 
เป็นผู้เก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
และผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ 
ทจ.2/2552 เรือ่งการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ 
ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยที่มาตรา 89/14 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำาหนดให้ 
คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึง 
การมีส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง  
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการ
ของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้  เพื่อให้บริษัทมีข้อมูล 
ประกอบการดำาเนินการตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการทำา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำาไปสู่การถ่ายเท
ผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ 



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)196 197ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

เรียน คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ ๊ป จำากัด 
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ด้านการบัญชีการเงิน การบริหารองค์กร กฎหมาย ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมภายใน และการบริหาร 
ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัต ิ 
ตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ได้เป็นผู ้บริหาร 
พนักงาน หรอืที่ปรกึษาใดๆ ของบรษิัท

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุทัง้สิน้ 12 ครัง้  
ดังนี ้

1. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า 
 กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ
 เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
3. นายนาถ ลิ่วเจริญ
 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ
 เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตาม
ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำากับดูแล
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุนัและอนมุตัโิดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจำาทุกปี การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2563 มีดังนี้

การสอบทานงบการเงิน

• คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำาคัญของ 
งบการเงินรายไตรมาสและประจำาปี 2563 ของบริษัท  
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ซึ่งได้จัดทำาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่สำาคัญ รายการพิเศษ 
และได้รับคำาชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ สายงาน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตรวจสอบทั้งทางด้านงานตรวจสอบภายในและงาน 
ตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศ จนเป็นทีพ่อใจว่าการจัดทำา 
งบการเงินรวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วจึงได้ 
ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว ซึ่งผู้สอบบัญชี 
ได้สอบทานและตรวจสอบแล้วเป็นรายงานความเห็นอย่าง 
ไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วม 
ประชุมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่าย 
จัดการเขา้ร่วมประชมุ เพือ่หารอืเกีย่วกับแผนการตรวจสอบ  
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการยืนยันว่า 
ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระ และได้รับ
ความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณ พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติ 
ตามหลักการที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด บริษัทมีการนำา 
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติและขยายผลไปใช้ 
กับบริษัทย่อยตามความเหมาะสมของธุรกิจ รวมท้ัง 
การกำากับดูแลกิจการโดยคำานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์  
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะรายการเก่ียวโยงและรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผล 
การปฏบัิตหิน้าที่และการประเมนิตนเอง เกี่ยวกบัความพร้อม 
ของกรรมการ รายงานทางการเงนิ การประชมุกบัผูส้อบบญัช ี 
การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปิดเผยข้อมูลใน
รายงาน การบรหิารความเสี่ยง การควบคมุภายใน การบรหิาร 
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมกรรมการ  
การปฏิบัติหน้าที่ของสายงานตรวจสอบและเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

• บริษัทมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประสานงาน 
และรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และมี 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการอิสระ 
เปน็ประธานกรรมการ ทำาหนา้ทีพ่จิารณาโครงสรา้งนโยบาย 
กรอบการบรหิารความเสีย่งและแผนการจดัการความเสีย่ง 
รวมทัง้ทบทวนความเสีย่งและตดิตามการบรหิารความเสีย่ง 
รายไตรมาส การพจิารณาปจัจยัเสีย่งท้ังภายในและภายนอก  
โอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบและการบรหิารจดัการความเสีย่ง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมท้ังสอบทานสัญญาณ
เตือนภัยตามหลักการที่กำาหนดไว้

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

• คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงาน
ของสายงานตรวจสอบทัง้ทางดา้นงานตรวจสอบภายในและ
งานตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศอย่างสม่ำาเสมอ ไม่พบ 
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ และสายงานตรวจสอบ 
ได้รายงานโดยสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
และบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งผู้สอบบัญชี 
ได้รายงานว่าระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี 
และการเงินมีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและกฎบัตรของสายงานตรวจสอบเป็นประจำา 
ทุกปี สำาหรับการพัฒนางานตรวจสอบ สายงานตรวจสอบ 
ได้ให้ความสำาคัญทั้งการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือ 
ในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มา
จ�าหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์

• ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการ
ที่ เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมท้ัง 
เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่าง 
ถูกต้อง ตามเวลาที่กำาหนด

การตรวจเยี่ยมบริษัทและบริษัทย่อย

• คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร 
ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเดินทางไปตรวจเยี่ยมบริษัทย่อย
ในประเทศไทย รวม 4 บรษิทั เพือ่สอบทานระบบการปฏบิตังิาน 
ระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารความเสีย่ง ระบบ 
การบรหิารสิง่แวดล้อม ปัญหาเกีย่วกับการจัดทำางบการเงนิ 

ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้ง 
เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต การบริหาร 
คลังสินค้าและสภาพแวดล้อมทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ตามกฎบัตร โดยไม่ถูกจ�ากัดขอบเขต และสามารถ 
ขอข้อมูลได้โดยไม่จ�ากัด

• คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ด้วยตนเองแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และเป็นผู้ให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ การเสนอ
แต่งต้ังถอดถอน โยกย้ายผูจ้ดัการทัว่ไป-สายงานตรวจสอบ  
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัทและ
บริษัทย่อย

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2564

• คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผูส้อบบัญชใีนปีทีผ่า่นมาเปน็ทีน่่าพอใจ และไดส้อบทาน 
คุณสมบัติ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบ 
บญัชแีลว้ เห็นวา่ถกูตอ้งตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ 
กำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ำาหนด คณะกรรมการ 
ตรวจสอบจึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังนายพงทวี รัตนะโกเศศ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ/หรือนายชาญชัย  
ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ 
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที่  4599 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
ประจำาปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำาการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
ใหบ้รษิทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จำากดั จดัหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด แทนได้

  นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)198 199ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2. พจิารณาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมในการดำารงตำาแหนง่
กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระจำานวน 4 ท่าน  
โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาตามแนวทางการพิจารณา
เป็นกรรมการข้างต้น ได้เสนอให้กรรมการที่ครบวาระ 
กลบัเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการทัง้ 4 ทา่นอกีวาระหนึง่ โดย
เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ เพือ่นำาเขา้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

3. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำาหรับ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดย
ใช้อ้างอิงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน จากรายงานการสำารวจค่าตอบแทน
กรรมการที่จัดทำาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการชดุยอ่ย และผูบ้รหิารไว้ในรายงานประจำาป ีเพื่อให้
เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

4. พิจารณาทบทวนการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
สำาหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปรับใช้ และการให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทและแนวปฏิบัติ
ของกรรมการตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดี

5. ตดิตามการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจำาปขีองกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อ
ทบทวนการปฏิบตัิหนา้ทีใ่นรอบป ีตามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนด
ไว้ในนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ทัง้นี ้คณะอนกุรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้ปฏบัิติ 
หน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั อย่างเตม็ 
ความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส  
เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเหมาะสม

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย  
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บรษิทั ไทยยูเนีย่น กรุป๊ จำากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยมกีรรมการจำานวน 2 ท่าน 
ซึ่งเป็นกรรมการอสิระทั้งคณะ ประกอบด้วย

1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติตาม
หน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ภายใต้ 
นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมนำาเสนอเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการสรรหานั้นจะให้ความสำาคัญกับ
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีประวัต ิ
การทำางานที่ด ีมวีสิัยทัศน์กว้างไกล มคีุณธรรม จรยิธรรม และ
สามารถอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนิน
กิจการของบริษัท รวมทั้งทำาหน้าที่กำาหนดค่าตอบแทนของ 
กรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย ่อยต ่างๆ เพื่อเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 2 คร้ัง  
ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 2 ท่าน โดยม ี
ข้อสรุปจากการประชุมดังนี้

1. เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามหลกัธรรมาภบิาลที่ด ีบรษิทัได้เปดิโอกาส
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุ
เปน็วาระในการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจำาป ี2563 โดยผา่น 
ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของ
บรษิทั โดยใหร้ะยะเวลาในการเสนอชือ่ตัง้แตว่นัที ่3 ตุลาคม 
2562 จนถงึวนัที่ 31 มกราคม 2563 รวมเวลา 121 วนั พบว่า
ไม่มีผู้ใดขอเสนอชือ่บุคคลเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยส�าหรับปี 2563 
เฉพาะในประเทศไทย

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้สอบบัญชแีละสำานักงานสอบบัญชทีี่ผู้สอบบัญชสีังกัด รวม 17 บรษิัท มจีำานวนเงินทั้งสิ้น 21,257,414 บาท 

ค่าตอบแทนจากบริการอื่น

บรษิัทและบรษิัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอื่น ซึ่งได้แก่

• ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการสอบบัญชีให้แก่สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
และสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชสีังกัด มจีำานวนเงินทั้งสิ้น -ไม่ม-ี บาท

• ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป. 4/2544 ของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำานักงานสอบบัญช ี
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวม 7 บริษัท  
มจีำานวนเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บาท

• ค่าบรกิารตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและค่าปรกึษาด้านภาษ ีมจีำานวนเงินทั้งสิ้น 3,532,500 บาท
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รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน 
กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน 
ที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยอยู่บนรากฐานของการจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ซึ่งได้ใช้ 
นโยบายการบัญชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสม่ำาเสมอ จัดทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป ตลอดจนไดพ้จิารณาถงึ 
ความสมเหตุสมผล และความระมัดระวังรอบคอบ รวมถึงการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา และได้มีการเปิดเผยข้อมูล
สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น 
ต่องบการเงินของบริษัทในรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนท่ัวไป

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลสอบทานรายงาน
ทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณา 
การเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด โดยในการตรวจสอบนั้น 
มีความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจำาปีนี้แล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอซึ่งทำาให้เชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัท  
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสดโดยถูกต้อง 
ตามที่ควรในสาระสำาคัญ มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป และปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม 
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

 นายไกรสร จันศิริ  นายธีรพงศ์  จันศิริ 
	 ประธานกรรมการ																																									 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เสนอผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ 
ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด 
(มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัยอ่ย (กลุม่บรษิทั) และฐานะการเงนิ 
เฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563  
และผลการดำาเนนิงานรวมและผลการดำาเนนิงานเฉพาะกจิการ 
รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สำาหรบัปสีิน้สุดวันเดยีวกันโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสำาคญั 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

• งบกำาไรขาดทนุรวมและงบกำาไรขาดทนุเฉพาะกจิการสำาหรบั
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

• งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

• งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสำาหรับ 
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้า
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ 
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุด 
ตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน 
ข้าพเจ้าได้นำาเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ 
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบแสดงฐานะการเงินรวม
ของกลุ่มบริษัทมีค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุ
การใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนจำานวน 13,414 ล้านบาท 
และ 13,480 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 9.28 และร้อยละ 9.32 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ 
ดังที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21  
และ 20 ตามลำาดับ

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษัท 
จำาเป็นต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนเป็นประจำาทุกปี รวมถึงการระบุหน่วยสินทรัพย์ 
ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมและสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเพื่อประเมิน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งจากผลการทดสอบการด้อยค่า
ของผู้บริหาร กลุ่มบริษัทไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจาก 
การด้อยค่าของสินทรัพย์เหล่านี้

ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญกับเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก 
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอนมีมูลค่าที่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษัท อีกทั้งการประเมินมูลค่าที่คาดว่า 
จะได้รับคืนมีความซับซ้อน และใช้ดุลพินิจที่สำาคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานต่างๆ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบ 
จากสภาวะของตลาดหรือสภาพเศรษฐกิจในอนาคต  
กลุ่มบริษัทประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยคำานวณ
จากมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ดังกล่าว (Value-in-use) 
โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow  
Model) ซึ่งกำาหนดจากข้อสมมติฐานต่างๆ เช่น อัตรา 
การเติบโตของรายได้ และอัตราคิดลดที่ใช้ในการคำานวณ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

• ประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วยสินทรัพย ์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ 
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของผู้บริหาร

• สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบถึงความน่าเชื่อถือ 
ของประมาณการที่สำาคัญ และประเมินความเหมาะสม 
ของวิธีที่กลุ่มบริษัทนำามาใช้ในการประเมินมูลค่า 
จากการใช้ของสินทรัพย์และข้อสมมติฐานต่างๆ  
โดยเฉพาะการทดสอบข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับ 
การประมาณการอัตราการเติบโตของรายได้ อัตรา 
คิดลดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย 
(Weighted Average Cost of Capital: WACC) และข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลภายนอก
และข้อมูลในอดีต เช่น การคาดการณ์อัตราการเติบโต 
ของตลาด

• ประเมินความเหมาะสมของการประมาณการกระแสเงินสด
ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งรวมถึง 
การประเมินความเหมาะสมของผู้บริหารในการประมาณ
การข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในอดีตจาก 
การเปรียบเทียบสิ่งที่ผู้บริหารเคยประมาณการไว้กับ 
ข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นว่าความแตกต่างนั้นจะกระทบกับ 
ความเหมาะสมของประมาณการปีปัจจุบันหรือไม่  
และการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจในอนาคต 
จากการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม 
ของตลาดในอนาคตว่ามีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจ 
หรือไม่ และ

• วิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานที่อธิบาย 
ไว้ข้างต้นที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของหน่วยสินทรัพย์ 
ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ 
ของอัตราที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่กำาหนดไว้ซึ่งจะส่งผลให้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีจำานวนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชี

จากวิธีการตรวจสอบที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่สำาคัญที่ใช้ในการประเมินการด้อยค่า
มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานสนับสนุน

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาว
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 
และสัญญาอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบแสดงฐานะการเงินรวม
ของกลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุนจำานวน 12,369 ล้านบาท 
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์จำานวน 3,057 ล้านบาท 
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.67 ของสินทรัพย์รวม 
และหนี้สินสัญญาอนุพันธ์จำานวน 999 ล้านบาท 
โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.12 ของหนี้สินรวม 
ดังที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 

เงินลงทุนระยะยาวที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือขาดทุนคือตราสารหนี้ซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้ข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญที่ไม่สามารถสังเกตได้
ในตลาด (ข้อมูลระดับที่ 3) โดยผู้บริหารได้ทำาการปรับปรุง
อัตราคิดลดเพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงและลักษณะ
ของตราสารหนี้ สัญญาอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่คือ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งวัดมูลค่า
โดยใช้ราคาที่สังเกตได้ในตลาด (ข้อมูลระดับที่ 2)

ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญกับเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเงินลงทุน
ระยะยาวที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไร
หรือขาดทุน และสัญญาอนุพันธ์ที่วัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
มีมูลค่าที่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท 
อีกทั้งการประเมินมูลค่ายุติธรรมมีความซับซ้อน และสำาหรับ
การใช้ข้อมูลระดับที่ 3 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำาคัญในการปรับปรุงข้อมูลที่ใช้เพื่อให้
สะท้อนความเสี่ยงและลักษณะของตราสารหนี้ ซึ่งมีผล
ต่อผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

• ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการ ข้อสมมติฐาน  
และดุลยพินิจที่สำาคัญที่ผู้บริหารใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนระยะยาวที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือขาดทุนที่มีการใช้ข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญ 
ที่ไม่สามารถสังเกตได้ในตลาด (ข้อมูลระดับที่ 3) ได้แก่  
อัตราผลตอบแทนคำานวณถึงวันครบกำาหนดไถ่ถอน  
(Yield to maturity) โดยการเปรียบเทียบกับตราสารหนี้ 
ในความต้องการของตลาดซึ่งมีความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และ

• ประเมินความสมเหตุสมผลของมูลค่ายุติธรรมของสัญญา
อนุพันธ์ ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้ราคาที่สังเกตได้ในตลาด 
(ข้อมูลระดับที่ 2) โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่คำานวณ 
มาจากราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์เหล่านั้นที่เผยแพร่ 
ในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยของหนี้สินทางการเงิน

 
จากวิธีการตรวจสอบที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
ระยะยาวที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไร 
หรือขาดทุนและสัญญาอนุพันธ์มีความสมเหตุสมผล 
ตามหลักฐานสนับสนุน
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ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย 
ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจำาป ีแตไ่มร่วมถงึงบการเงนิรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่
ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำาปี 
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือม่ัน
ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าไดอ่้านรายงานประจำาป ีหากขา้พเจา้สรปุไดว้า่มกีาร
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
กรรมการมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการจดัทำาและนำาเสนองบการเงนิ
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคมุภายในทีก่รรมการพจิารณาวา่จำาเปน็ เพือ่ใหส้ามารถ 
จัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่  
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ 
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบ 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่ ง เป็น 
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่ เกิดจาก 
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ 
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง 
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใช ้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี   
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยกรรมการ 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
สำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอน 
ที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ 
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ 
ขา้พเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจ้า
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปดิเผย
ดงักลา่วไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป  
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิด
เผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำา
เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็น 
ต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนด
แนวทาง การควบคมุดแูลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุม่
บรษิทั ขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวตอ่ความเหน็
ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ  
ที่สำาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ 
ตามที่ ไ ด้ วางแผนไว้  ประ เด็นที่ มี นั ยสำ าคัญที่พบจาก 
การตรวจสอบ และขอ้บกพรอ่งทีม่นัียสำาคญัในระบบการควบคมุ
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น 
อิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ 
ความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า 
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็น
อิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและ
กำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือ 
ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  
หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า 
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ 
การกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

พงทวี รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7795

กรุงเทพมหานคร
22	กุมภาพันธ	์พ.ศ.	2564

ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทั
และบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ 
การดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ ์
การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการ 
มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษัิทและบรษัิท หรอืหยุดดำาเนนิงาน 
หรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ชว่ยกรรมการในการกำากบัดูแล
กระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
และบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวัีตถปุระสงค์เพื่อใหไ้ด้ความเชื่อมัน่ 
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชซีึ่งรวมความเหน็
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 
ขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
และถอืวา่มสีาระสำาคญัเมือ่คาดการณอ์ยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่
รายการทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะรายการ หรอืทกุรายการรวมกนั
จะมผีลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ขา้พเจ้าไดใ้ชด้ลุพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และ
สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิาน
ของข้าพเจ้า รวมถึง



207Part 1 
Business Operations and Performance

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

รายงาน
ทางการเงิน

3ส่วนที่

รายงาน
ทางการเงิน

บริษทั ไทยยเูนี�ยน กรุป๊ 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

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 6,286,409 4,689,470 5,246,046 3,659,253

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สุทธิ 11, 42 13,319,536 14,868,926 4,002,364 4,398,787

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น - สุทธิ 42 8,944 132,766 13,038,591 9,241,776

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 12 38,546,197 36,873,414 3,471,029 5,024,757

สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ์ 45 1,408,438 1,950,245 999,827 1,829,713

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 13 888,550 976,981 38,042 84,788

สนิทรพัยข์องกลุม่ที�จาํหน่ายที�จดัประเภทไวเ้พื�อขาย

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 14 6,463 54,981 - -

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 60,464,537 59,546,783 26,795,899 24,239,074

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนั 5,017 4,367 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 

และการรว่มคา้ตามวธิรีาคาทุน 15 - - 32,197,933 31,955,240

เงนิลงทุนที�รบัรูต้ามวธิสีว่นไดเ้สยี - สุทธิ 15 9,269,170 10,280,183 - -

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 7, 16 12,477,542 11,505,038 9,000 9,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิ 42 601 241,138 33,624,499 36,269,769

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 17 67,840 63,636 442,288 442,288

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 18 26,690,925 25,909,875 4,319,110 4,587,382

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 19 1,339,024 1,526,477 418,799 486,068

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ 20 16,535,443 15,511,874 1,808,911 1,920,333

คา่ความนิยม - สุทธิ 21 13,414,318 12,387,483 - -

สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ์ 45 1,648,860 2,360,231 1,656,735 2,368,105

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22 2,056,799 1,968,521 42,826 33,286

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น 23 604,596 603,443 26,285 24,053

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 84,110,135 82,362,266 74,546,386 78,095,524

รวมสินทรพัย ์    144,574,672 141,909,049 101,342,285 102,334,598

กรรมการ   ___________________________________________     กรรมการ   ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยเูนี�ยน กรุป๊ 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

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �น

จากสถาบนัการเงนิ 24 13,406,089 11,181,760 6,889,424 1,744,080

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 25, 42 19,067,570 19,323,341 3,006,612 4,399,598

เงนิกูย้มืระยะสั �น 59,147 95,526 80,960 8,475

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี - สุทธิ 26 1,624,950 116,038 1,508,378 -

สว่นของหุน้กูท้ ี�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี - สุทธิ 27 6,049,050 3,499,883 6,049,050 3,499,883

สว่นของหนี�สนิตามสญัญาเช่าที�ถงึกําหนดชําระ

ภายในหนึ�งปี - สุทธิ 19 414,227 386,804 96,701 113,164

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 392,925 548,259 - -

หนี�สนิสญัญาอนุพนัธ์ 45 482,044 272,610 344,214 70,998

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 28 2,496,786 357,401 177,005 28,100

หนี�สนิของกลุม่ที�จาํหน่ายที�จดัประเภทไวเ้พื�อขาย

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 14 19,785 26,256 - -

รวมหนี�สินหมุนเวียน 44,012,573 35,807,878 18,152,344 9,864,298

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 26 12,782,849 14,319,118 12,484,222 13,981,467

หุน้กู ้- สุทธิ 27 23,291,802 29,342,993 23,291,802 29,342,993

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 19 787,091 962,639 332,867 379,663

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29 2,700,091 2,545,033 748,414 694,776

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22 4,411,641 4,000,318 - -

หนี�สนิสญัญาอนุพนัธ์ 45 516,518 789,627 418,785 654,199

หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น 335,459 2,346,484 98,488 79,403

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 44,825,451 54,306,212 37,374,578 45,132,501

รวมหนี�สิน 88,838,024 90,114,090 55,526,922 54,996,799

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูนี�ยน กรุป๊ 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

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั 5,971,815,496 หุน้

มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 30 1,492,954 1,492,954 1,492,954 1,492,954

ทนุที�ออกและชําระเตม็มลูคา่แลว้

หุน้สามญั 4,771,815,496 หุน้

มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 30 1,192,954 1,192,954 1,192,954 1,192,954

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 30 19,948,329 19,948,329 19,948,329 19,948,329

กําไรสะสม 

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 33 149,295 149,295 149,295 149,295

สาํรองหุน้ทนุซื�อคนื 30 1,519,051 - 1,519,051 -

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 33,235,050 31,358,197 18,522,873 20,228,998

หกั หุน้ทุนซื�อคนื 30 (1,519,051) - (1,519,051) -

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ (8,290,054) (10,175,261) 52,227 (131,462)

รวม 46,235,574 42,473,514 39,865,678 41,388,114

หุน้กูท้ ี�มลีกัษณะคลา้ยทนุ 31 5,949,685 5,949,685 5,949,685 5,949,685

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 52,185,259 48,423,199 45,815,363 47,337,799

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม 3,551,389 3,371,760 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 55,736,648 51,794,959 45,815,363 47,337,799

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 144,574,672 141,909,049 101,342,285 102,334,598

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

9
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี�ยน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 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 35, 42, 46 132,402,436 126,275,247 20,529,621 27,651,325

ต้นทุนขาย 39, 42 (108,984,813) (106,165,148) (17,972,389) (25,145,611)

กาํไรขั �นต้น 23,417,623 20,110,099 2,557,232 2,505,714

รายไดด้อกเบี�ย 42 85,608 323,720 1,638,975 1,846,312

รายไดเ้งนิปันผล 42 29 28 2,657,636 3,759,540

รายไดอ้ื�น 36, 42 705,156 646,775 308,462 245,576

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 24,208,416 21,080,622 7,162,305 8,357,142

ค่าใชจ่้ายในการขาย (7,574,505) (7,205,951) (730,689) (741,290)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (8,021,746) (9,059,572) (1,950,688) (1,876,113)

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - 95,059 - 28,360

กาํไร (ขาดทุน) อื�นสุทธิ 37 918,760 982,158 (382,181) (44,357)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 9,530,925 5,892,316 4,098,747 5,723,742

ต้นทุนทางการเงนิ 38 (1,724,438) (2,055,567) (1,457,342) (1,660,459)

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ที�รบัรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย 7,806,487 3,836,749 2,641,405 4,063,283

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทนุที�รบัรูต้ามวธิสี่วนไดเ้สยี 15 (527,489) 591,288 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 7,278,998 4,428,037 2,641,405 4,063,283

ภาษีเงนิได้ 40 (723,764) (157,937) 11,785 (23,163)

กาํไรสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 6,555,234 4,270,100 2,653,190 4,040,120

ขาดทุนสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 14 (46,222) (102,448) - -

กาํไรสาํหรบัปี 6,509,012 4,167,652 2,653,190 4,040,120

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน):

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 6,292,312 3,918,325 2,653,190 4,040,120

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (46,222) (102,448) - -

6,246,090 3,815,877 2,653,190 4,040,120

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุม 262,922 351,775 - -

กาํไรสาํหรบัปี 6,509,012 4,167,652 2,653,190 4,040,120

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นที�เป็นของส่วนที�เป็นของ

ผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ (บาท)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน

จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 1.27 0.82 0.50 0.85

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (0.01) (0.02) - -

รวมกาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน 41 1.26 0.80 0.50 0.85

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ไทยยเูนี�ยน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรสาํหรบัปี 6,509,012 4,167,652 2,653,190 4,040,120

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น:

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้

ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังานสุทธจิากภาษเีงนิได้ 29, 40 (9,928) 235,882 - 196,415

การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของตราสารทุน

สุทธจิากภาษเีงนิได้ (21) 4,535 - -

สาํรองอื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) 179,782 (12,973) - -

รวมรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 169,833 227,444 - 196,415

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้

ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 1,178,344 (2,163,482) - -

สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็จากเงนิลงทุนที�รบัรู้

ตามวธิสีว่นไดเ้สยีสุทธจิากภาษเีงนิได้ 15 (23,592) (46,846) - -

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากสาํรองรายการบญัชี

ป้องกนัความเสี�ยงสุทธจิากภาษเีงนิได้ 34 1,531,046 2,028,455 1,365,831 2,233,262

การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของรายการบญัชี

ป้องกนัความเสี�ยงสญัญาอนุพนัธสุ์ทธจิากภาษเีงนิได้ 34 (985,923) (2,057,184) (1,182,142) (2,124,618)

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 1,699,875 (2,239,057) 183,689 108,644

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 1,869,708 (2,011,613) 183,689 305,059

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 8,378,720 2,156,039 2,836,879 4,345,179

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม:

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 8,121,369 1,807,737 2,836,879 4,345,179

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม 257,351 348,302 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 8,378,720 2,156,039 2,836,879 4,345,179

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

11
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี�ยน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

การเปลี�ยน สาํรอง การเปลี�ยน รวม รวมส่วน

ทุนที� จดัสรรแล้ว - สาํรอง การ แปลงในมูลค่า รายการ แปลงสดัส่วน องคป์ระกอบ หุ้นกู้ที�มี ของผู้เป็น ส่วนได้เสียที�

ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม หุ้นทุน ยงัไม่ได้ หุ้นทุน แปลงค่า ยุติธรรมของ ป้องกนั เงินลงทุนใน อื�นของส่วน ลกัษณะ เจ้าของของ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ซื�อคืน จดัสรร ซื�อคืน งบการเงิน ตราสารทุน ความเสี�ยง สาํรองอื�น บริษทัย่อย ของเจ้าของ คล้ายทุน บริษทัใหญ่ ควบคมุ ของเจ้าของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,192,954 19,948,329 149,295 - 29,218,389 - (2,067,107) (4,551) (232,229) (2,135,676) (3,381,104) (7,820,667) - 42,688,300 3,260,573 45,948,873

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย

เพิ�มขึ�นสทุธจิากการเปลี�ยนแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - - - - 148,389 148,389

การไดม้าซึ�งสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกจิ - - - - - - - - - - - - - - 105,922 105,922

สทิธเิหนอืสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกจิ - - - - - - - - - (113,797) - (113,797) - (113,797) - (113,797)

การจ่ายเงนิปันผล 32 - - - - (1,908,726) - - - - - - - - (1,908,726) (491,426) (2,400,152)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 4,048,534 - (2,156,784) 4,535 (28,729) (59,819) - (2,240,797) - 1,807,737 348,302 2,156,039

การออกหุน้กูท้ี�มลีกัษณะคลา้ยทุน 31 - - - - - - - - - - - - 5,949,685 5,949,685 - 5,949,685

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,192,954 19,948,329 149,295 - 31,358,197 - (4,223,891) (16) (260,958) (2,309,292) (3,381,104) (10,175,261) 5,949,685 48,423,199 3,371,760 51,794,959

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,192,954 19,948,329 149,295 - 31,358,197 - (4,223,891) (16) (260,958) (2,309,292) (3,381,104) (10,175,261) 5,949,685 48,423,199 3,371,760 51,794,959

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย

เพิ�มขึ�นสทุธจิากการเปลี�ยนแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 - - - - - - - - - - - - - - 52,281 52,281

การไดม้าซึ�งสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกจิ 15 - - - - 6 - - - - - - - - 6 3,747 3,753

หุน้ทุนซื�อคนื 30 - - - - - (1,519,051) - - - - - - - (1,519,051) - (1,519,051)

สาํรองหุน้ทุนซื�อคนื 30 - - - 1,519,051 (1,519,051) - - - - - - - - - - -

การจ่ายเงนิปันผล 32 - - - - (2,539,441) - - - - - - - - (2,539,441) (133,750) (2,673,191)

การจ่ายดอกเบี�ยหุน้กูท้ี�มลีกัษณะคลา้ยทุน 31 - - - - (300,823) - - - - - - - - (300,823) - (300,823)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 6,236,162 - 1,160,323 (21) 545,123 179,782 - 1,885,207 - 8,121,369 257,351 8,378,720

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 33,235,050 (1,519,051) (3,063,568) (37) 284,165 (2,129,510) (3,381,104) (8,290,054) 5,949,685 52,185,259 3,551,389 55,736,648

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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บริษทั ไทยยเูนี�ยน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของ

เจ้าของ

จดัสรรแล้ว - สาํรองรายการ หุ้นกู้ที�มี

ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม สาํรอง ยงัไมไ่ด้ หุ้นทุน ป้องกนั ลกัษณะ รวมส่วน

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย หุ้นทุนซื�อคืน จดัสรร ซื�อคืน ความเสี�ยง คล้ายทุน ของเจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,192,954 19,948,329 149,295 - 17,901,189 - (240,106) - 38,951,661

การจา่ยเงนิปันผล 32 - - - - (1,908,726) - - - (1,908,726)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - - 4,236,535 - 108,644 - 4,345,179

การออกหุน้กูท้ ี�มลีกัษณะคลา้ยทุน 31 - - - - - - - 5,949,685 5,949,685

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,192,954 19,948,329 149,295 - 20,228,998 - (131,462) 5,949,685 47,337,799

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,192,954 19,948,329 149,295 - 20,228,998 - (131,462) 5,949,685 47,337,799

หุน้ทุนซื�อคนื 30 - - - - - (1,519,051) - - (1,519,051)

สาํรองหุน้ทุนซื�อคนื 30 - - - 1,519,051 (1,519,051) - - - -

การจา่ยเงนิปันผล 32 - - - - (2,539,441) - - - (2,539,441)

การจา่ยดอกเบี�ยหุน้กูท้ ี�มลีกัษณะคลา้ยทุน 31 - - - - (300,823) - - - (300,823)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - - 2,653,190 - 183,689 - 2,836,879

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 18,522,873 (1,519,051) 52,227 5,949,685 45,815,363

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

13
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยเูนี�ยน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 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

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 43 13,432,410 11,755,298 3,076,718 2,770,782

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนั (เพิ�มขึ�น) ลดลง (649) 793 - -

ซื�ออสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ - - - (442,288)

ซื�อที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ และ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3,854,884) (4,604,732) (419,001) (1,057,269)

การไดม้าในสทิธกิารใชส้นิทรพัย์ - (63,870) - -

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 128,823 113,398 22,325 5,507

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัยข์องกลุ่มที�จําหน่ายที�จดัประเภทไวเ้พื�อขาย 33,831 - - -

เงนิสดจ่ายเพื�อการรวมธุรกจิสุทธจิากเงนิสดที�ไดม้า 15 - (164,045) - -

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 15 - - (58,617) (532,787)

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 15 (54,020) (75,104) - -

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 15 (4,900) (20,372) - -

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อเงนิลงทนุระยะยาว (75,057) (18,758) - (7,500)

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม - 162,853 - 29,370

เงนิสดรบั(จ่าย)สุทธเิพื�อเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัและกจิการอื�น 789 (321,367) (2,815,573) (1,059,006)

เงนิสดรบัชําระคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 42 - - 2,591,642 1,012,159

เงนิสดจ่ายเพื�อเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัและกจิการอื�น (78,751) - (532,720) (502,925)

ดอกเบี�ยรบั 50,502 291,499 1,325,025 2,016,260

เงนิปันผลรบั 118,728 214,445 2,657,636 3,759,540

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (3,735,588) (4,485,260) 2,770,717 3,221,061

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบั(จ่าย)สุทธจิากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 2,102,528 (1,952,139) 5,091,118 (2,095,397)

เงนิสดรบั(จ่าย)สุทธจิากเงนิกูย้มืระยะสั �น (37,000) 2,926 109,611 24,081

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26 4,296 - - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26 (69,101) (115,651) - -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ - 6,000,000 - 6,000,000

เงนิสดจ่ายคนืหุน้กู้ 27 (3,500,000) (9,150,000) (3,500,000) (9,150,000)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กูท้ ี�มลีกัษณะคลา้ยทนุ 31 - 6,000,000 - 6,000,000

เงนิสดจ่ายตน้ทนุจากการออกหุน้กู้ - (8,191) - (8,191)

เงนิสดจ่ายตน้ทนุจากการออกหุน้กูท้ ี�มลีกัษณะคลา้ยทนุ 31 - (50,315) - (50,315)

จ่ายดอกเบี�ยและตน้ทนุทางการเงนิอื�น (1,751,511) (1,947,907) (1,528,570) (1,625,887)

เงนิสดจ่ายเพื�อชําระหนี�สนิตามสญัญาเช่า 19 (514,380) (469,100) (137,177) (134,281)

ดอกเบี�ยจ่ายเพื�อหุน้กูท้ ี�มลีกัษณะคลา้ยทนุ 31 (300,823) - (300,823) -

เงนิสดรบัจากการเรยีกชําระคา่หุน้ของบรษิทัยอ่ย

ของส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 52,281 74,268 - -

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (2,538,824) (1,908,831) (2,538,825) (1,908,831)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ (131,727) (503,141) - -

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อหุน้ทนุซื�อคนื 30 (1,519,051) - (1,519,051) -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (8,203,312) (4,028,081) (4,323,717) (2,948,821)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

14

บริษทั ไทยยเูนี�ยน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สทุธิ 1,493,510 3,241,957 1,523,718 3,043,022

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี 10 4,483,430 1,310,548 3,622,572 579,537

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 42,307 (69,075) 13,917 13

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นปี 10 6,019,247 4,483,430 5,160,207 3,622,572

รายการที�ไม่กระทบเงินสด

เจา้หนี�คา่ซื�อที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

(รวมอยูใ่นเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น) 25 366,790 415,353 42,069 114,541

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและ

การรว่มคา้เป็นเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 15 249,918 241,806 - 77,356

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย

และบรษิทัรว่มเป็นเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 15 - (13,781) - 959

การไดม้าและการวดัมลูคา่ใหมข่องสทิธกิารใชส้นิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 19 290,051 235,815 53,287 21,634

การเพิ�มเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยโดยการแปลงสภาพเงนิใหกู้ย้มืเป็นเงนิลงทนุ 15, 42 - - 204,122 -

การเพิ�มเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยโดยการใชห้นี�สนิสญัญาอนุพนัธ์ 15 34,374 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริ��ั ��ยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนั�ี� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

16 

 

  1 ��อม�ล�ั �ว�ป 

 

บรษิทั ไทยยูเนี�ยน กรุ�ป จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดัและบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

�ึ�งจ ัดตั �งและจดทะเบียนในประเทศไทย และมีที�อยู่ตามที�ได้จดทะเบียนคือ เลขที� 72/1 หมู่ที�  7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลท่าทราย  

อําเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร บรษิทัมสีาํนกังานสาขา 15 แหง่ในจงัหวดักรงุเทพมหานครและสมทุรสาคร 

 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบรษิทั” 

 

บรษิทัประกอบกิจการในประเทศไทย ส่วนบรษิทัย่อยประกอบกิจการทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจหลกัของบรษิทัและ

บรษิทัย่อยในประเทศคอืเป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และบรรจุกระป� อง นอกจากนี� บรษิทัย่อยในประเทศ 

ยงัประกอบธรุกจิบรรจภุณั� ์สิ�งพมิพ ์และธรุกจิอาหารสตัว ์

 

ส่วนธุรกิจหลกัของบรษิทัย่อยในต่างประเทศประกอบด้วยบรษิทัย่อยในทวปีอเมรกิา �ึ�งเป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายผลิตภณั�์จาก 

กุ้งมงักรและอาหารทะเลอื�น ๆ และเป็นผู้นําเข้ากุ้งและอาหารทะเลแช่แข็ง เพื�อจดัจําหน่ายให้ภัตตาคาร ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง  

และบริษัทย่อยต่าง ๆ ในทวีปยุโรป�ึ�งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายอาหารทะเลแปรรูปและแช่เย็นแบบครบวงจรให้แก่ประเทศต่าง ๆ  

ในทวปียุโรป ทวปีอเมรกิา และทวปีออสเตรเลยี ภายใต้เครื�องหมายการคา้ของตนเอง รวมทั �งบรษิทัย่อยในทวปีเอเชยี�ึ�งเป็นผู้ผลิต

และจาํหน่ายอาหารทะเลในเวยีดนามและจนี 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเ�พาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 

 

  2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างปี�ี�รายงาน 

 

เมื�อต้นปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการระบาดของเชื�อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของโควดิ-19”) �ึ�งเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อ

ผลการดาํเนินงานของหลายอุตสาหกรรมรวมถงึของกลุ่มบรษิทั 

 

เนื�องด้วยมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ที�เกิดขึ�นในหลายพื�นที�ในหลายประเทศ ส่งผลให้เกิดการควบคุมและจํากัด 

การเดนิทางของกลุ่มลูกคา้ จงึส่งผลกระทบต่อธุรกจิของกลุ่มบรษิทั กลุ่มบรษิทัใส่ใจกบัเหตุการณ์การระบาดของโควดิ-19 เป็นพเิศษ 

และตดิตามผลกระทบต่อการดาํเนินงานอยา่งใกลช้ดิ รวมทั �งการวางแผนเพื�อรบัมอืกบัเหตุการณ์ดงักล่าว 

 

ในสถานการณ์การจดัการวกิฤตนี�กลุ่มบรษิัทมีการจดัการผลกระทบของภาวะโรคระบาด เพื�อให้กลุ่มบรษิัทสามารถดําเนินธุรกิจ 

ได้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความต้องการของลูกค้า กลุ่มบริษัทได้จดัตั �งทีมจดัการวิกฤตินี�โดยมีการติดตามสถานการณ์ 

อย่างสมํ�าเสมอกบับรษิทัย่อยในแต่ละภูมิภาคเพื�อให้ม ั �นใจว่ามาตรการและการตดัสนิใจมีประสิทธภิาพและสนับสนุนกลยุทธ์ของ 

กลุ่มบรษิัท นอกจากนี�กลุ่มบริษัทกําลังดําเนินการเพื�อรกัษาธุรกิจให้สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื�องและมีสภาพคล่องด้วย

มาตรการสาํรองเงนิ รวมถงึการจดัการตน้ทุนและการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

17 

 

  3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทําข��นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกําหนดภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทําข��นโดยใช้เก��์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมและสญัญาอนุพนัธ�์��งไดอ้ธบิายไวใ้นนโยบายการบญัชทีี�เกี�ยวขอ้ง 

 
การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเท�ไทยกําหนดใหใ้ช้ประมา�การทางบญัชทีี�สาํคญัและการใช้
ดุลยพนิิจของผู้บรหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชีของกลุ่มบรษิทัไปถือปฏิบตัิ กลุ่มบรษิทัเปิดเผยเรื�องการใช้ดุลย

พนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการที�มคีวาม�บั�อ้น และรายการเกี�ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมา�การที�มนีัยสําคญัต่องบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุฯ ขอ้ 8 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองัก�ษจดัทําข��นจากงบการเงนิตามก�หมายที�เป็นภาษาไทย ในกร�ีที�มี
เนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามก�หมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

  4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบ�ัชีที�เริ�มในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

 
ก) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 28 เรื�อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า (ส่วนได้เสยีระยะยาวในบรษิทั 

ร่วมและการร่วมคา้) ไดอ้ธบิายให้ชดัเจนยิ�งข��นเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สยีระยะยาวในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ���งโดยเนื�อหา
แล้วถือเป็นส่วนหน�� งของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั �นแต่ไม่ได้นําวิธีส่วนได้เสียมาถือปฏิบัต ิ 

กลุ่มบริษัทจะต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน (TFRS 9)  

ก่อนรบัรู้การปันส่วนผลขาดทุนและการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 28 เรื�อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 
การรว่มคา้ 

 

ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงนิ (เงื�อนไขการชําระก่อนกําหนดและ
ค่าชดเชยที�ติดลบ) การปรบัปรุงทําให้กลุ่มบรษิทัสามารถวดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิบางรายการที�มเีงื�อนไขการชําระ

ก่อนกําหนดที�มคี่าชดเชยในมูลค่าที�ติดลบมสีทิธทิี�จะวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายแทนการวดัมูลค่าด้วยวธิมีูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ���งสนิทรพัยเ์หล่านี�รวมถ�งเงนิให้กู้ยมืบางประเภทและตราสารหนี� โดยการที�จะวดัมูลค่า
ด้วยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายได้นั �น ค่าชดเชยในมูลค่าที�ติดลบจะต้องเป็นจํานวนเงนิที�สมเหตุสมผลสําหรบัการยกเลิก

สญัญาก่อนกําหนด และตามโมเดลธรุกจิกลุ่มบรษิทัถอืสนิทรพัยน์ั �นเพื�อรบักระแสเงนิสดตามสญัญา 
 

ค) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 23 เรื�อง ความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัวธิกีารทางภาษีเงนิได้ ไดอ้ธบิาย

วธิกีารรบัรู้รายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์และหนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีและสนิทรพัย์และหนี�สนิภาษีเงนิได ้
ในงวดปัจจบุนัในกร�ีที�มคีวามไมแ่น่นอนเกี�ยวกบัวธิกีารทางภาษเีงนิไดใ้นเรื�องดงัต่อไปนี� 

 

• กลุ่มบริษัทต้องสมมติว่าหน่วยงานจดัเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธีการทางภาษีที�มีความไม่แน่นอนและมีความรู้
เกี�ยวกบัขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดอยา่งครบถ้วน โดยไมนํ่าเหตุผลวา่จะตรวจพบหรอืไมม่าเป็นขอ้ในการพจิาร�า 
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• หากกลุ่มบรษิัทสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�หน่วยงานจดัเก็บภาษีจะยอมรบัวิธีการทางภาษีที�ม ี
ความไมแ่น่นอน กลุ่มบรษิทัตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไมแ่น่นอนในการคาํนวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

• กลุ่มบรษิทัตอ้งประเมนิการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการใหม ่เมื�อขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ�ที�เคยอา้งองิในการใช้
ดลุยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลี�ยนแปลงไป หรอืขอ้มลูใหมท่ี�สง่ผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการ 

 
ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัประเมนิและพจิารณาว่ามาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุขา้งตน้ไมม่ผีลกระทบ

ที�มนียัสาํคญัต่อกลุ่มบรษิทั 
 

กลุ่มบรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิ (มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 32, มาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบัที� 7 และฉบบัที� 9) และที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่า (มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16) มาถอื
ปฎบิตัเิป็นครั �งแรกตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ดงันั �น กลุ่มบรษิทัจงึไมม่ผีลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิมาใชเ้ป็นครั �งแรกสาํหรบังบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุที�มีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบ�ัชีในหร�อหลงั

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 และกลุ่มบริษทัยงัไมได้นํามาใช้ก่อนวนัมีผลบงัคบัใช้ 

 
กลุ่มบรษิทัอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง �ึ�งยงัไม่มผีล

บงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลารายงานปัจจบุนัมดีงันี� 
 

ก) การปรบัปรุงการอ้างองิกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เพิ�มเติมหลกัการใหม่และแนวป�ิบตัิในเรื�อง

ต่อไปนี� 

•  การวดัมลูคา่ �ึ�งรวมถงึปัจจยัที�ตอ้งพจิารณาในการเลอืกเกณ��การวดัมลูคา่ 

•  การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน

 เบด็เสรจ็อื�น 

•  เรื�องกจิการที�เสนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืสว่นของกจิการหรอืประกอบดว้ยกจิการมากกว่าหนึ�งแห่ง �ึ�ง
 ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

•  การตดัรายการสนิทรพัย�และหนี�สนิ 

ข)  การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 3 เรื�อง การรวมธรุกจิ ไดใ้หค้ํานิยามของ “ธรุกจิ” ใหม ่�ึ�งกําหนดให้
การไดม้า�ึ�งธรุกจิต้องรวมถงึขอ้มูลปัจจยันําเขา้และกระบวนการที�สําคญัเป็นอย่างน้อย �ึ�งเมื�อนํามารวมกนัมสี่วนอยา่งมี

นยัสาํคญัทําใหเ้กดิความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทั �งปรบัปรุงคํานิยามของ “ผลผลติ” โดยใหค้วามสนใจในตวัของ

สนิคา้และบรกิารที�ใหก้บัลูกคา้ และตดัเรื�องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 
 

ค)  การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงนิ ปรบัเปลี�ยนข้อกําหนดการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงโดยเฉพาะ  

เพื�อบรรเทาผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นจากความไม่แน่นอนที�เกิดจากการป�ิรูปอตัราดอกเบี�ยอ้างอิง เช่น อตัราดอกเบี�ย
อ้างอิงที�กําหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี� การปรบัปรุงได้กําหนดให้กิจการ 

ใหข้อ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัความสมัพนัธ�ของการป้องกนัความเสี�ยงที�ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไมแ่น่นอนใด � นั �น 
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ง) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 1 เรื�อง การนําเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 8 เรื�อง นโยบายการ

บญัช ีการเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ “ความมสีาระสําคญั” โดยใหเ้ป็นไป

ในแนวทางเดียวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคิด และอธบิายถึงการนําความมีสาระสําคญั 
ไปประยกุต�ไดช้ดัเจนขึ�นในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 1 

 

4.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุงที�มี�ลบังคับ�ช้สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชี�นหร�อหลังวนัที�  

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที�เกี�ยว�้องและมี�ลกระทบที�มีนัยสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบรษิทัประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง �ึ�งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลา
รายงานปัจจบุนัมดีงันี� 

 
การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า เกี�ยวกบัแนวผ่อนปรนในทางปฏิบตัิกรณีมีการ
เปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าที�เข้าเงื�อนไขที�กําหนด�ึ�งเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอ้างองิ �เช่น การทดแทนอตัรา THBFIX 

ดว้ยอตัราดอกเบี�ยอ้างองิใหม่�ึ�งเป็นผลมาจากการยกเลกิ LIBOR) ผู้เช่าต้องวดัมูลค่าหนี�สนิตามสญัญาเช่าใหม่ โดยใช้อตัรา
คดิลดที�ปรบัปรงุ�ึ�งสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย เพื�อคดิลดคา่เช่าจา่ยที�เปลี�ยนแปลงไป โดยอนุญาตใหถ้อืปฏบิตัิ
ก่อนวนัที�มผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 

 
กลุ่มบรษิทัและบรษิทัเลอืกที�จะไมนํ่าแนวผอ่นปรนดงักล่าวมาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานปีปัจจบุนั 

 

  5 นโยบายการบญัชี 

 

5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม และงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย  

 
5.1.1 บรษิทัยอ่ย 

 

บรษิทัย่อยหมายถึงกิจการทั �งหมดที�กลุ่มบรษิทัมอีํานาจควบคุม กลุ่มบรษิทัมีอํานาจควบคุมกิจการเมื�อกลุ่มบรษิทัรบัหรอื 
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ด้รบัการลงทุน และสามารถใช้อํานาจเหนือผู้ได้รบัการลงทุนเพื�อให้ได้

ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มบรษิทัรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตั �งแต่วนัที�กลุ่มบรษิทัมอีํานาจในการควบคุม

บรษิทัยอ่ยจนถงึวนัที�กลุ่มบรษิทัสญูเสยีอํานาจควบคมุในบรษิทัยอ่ยนั �น 
 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 
รายชื�อของบรษิทัยอ่ยของกลุ่มบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 15.1 

 
5.1.2 บรษิทัร่วม 

 

บรษิทัรว่มเป็นกจิการที�กลุ่มบรษิทัมอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัแต่ไมถ่งึกบัมอีํานาจควบคมุหรอืมกีารควบคุมรว่ม เงนิลงทุน
ในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 

รายชื�อของบรษิทัรว่มของกลุ่มบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 15.2  
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5.1.3 การร่วมการงาน 

 

เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะ�ูกจดัประเ�ทเป็นการดําเนินงานร่วมกนั�ร�อการร่วมค้า โดยขึ�นอยู่กบัสทิธ�ิละ�าระผูกพนั
ตามส�ั�าของผูเ้ขา้รว่มการงานนั �นมากกว่าโครงสรา้งรปู�บบทางก��มายของการร่วมการงาน 

 
การดาํเนินงานรว่มกนั 
 

การร่วมการงานจดัประเ�ทเป็นการดําเนินงานร่วมกนัเม��อกลุ่มบรษิทัมสีทิธใินสนิทรพัย��ละม�ีาระผูกพนัใน�นี�สนิที�เกี�ยวข้องกบั
การร่วมการงานนั �น โดยรบัรูส้ทิธโิดยตรงในสนิทรพัย� �นี�สนิ รายได้ �ละค่าใช้จ่ายของการดําเนินงานร่วมกนั �ละ�บ่งส่วน
สนิทรพัย� �นี�สนิ รายได้ �ละค่าใช้จ่ายที�ร่วมกนั��อครอง�ร�อก่อขึ�น �ึ�งรายการดงักล่าวจะ�สดงรวมกบัรายการ�ต่ละบรรทดั 

ในงบการเงนิ 
 
การรว่มคา้ 

 
การร่วมการงานจดัประเ�ทเป็นการรว่มคา้เม��อกลุ่มบรษิทัมสีทิธใินสนิทรพัย�สทุธขิองการรว่มการงานนั �น เงนิลงทุนในการร่วม

คา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการรว่มคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 

 
รายช��อของการรว่มคา้ของกลุ่มบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้น�มายเ�ตุ� ขอ้ 15.3 

 

5.1.4 การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูเ้งนิลงทุนเม��อเริ�ม�รกดว้ยราคาทุน �ึ�งประกอบดว้ยเงนิที�จา่ย���อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 

 
กลุ่มบรษิทัจะรบัรู้มูลค่า�าย�ลงัวนัที�ได้มาของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม�ละการร่วมค้าด้วยส่วน�บ่งกําไร�ร�อขาดทุนของผู้

ได้รบัการลงทุนตามสัดส่วนที�ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกําไรขาดทุน�ละกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น ผลสะสมของการ
เปลี�ยน�ปลง�าย�ลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรงุกบัราคาตามบ�ัชขีองเงนิลงทุน 

 

เม��อส่วน�บ่งขาดทุนของกลุ่มบรษิทัในบรษิทัร่วม�ละการร่วมค้ามมีูลค่าเท่ากบั�ร�อเกิดกว่ามูลค่าส่วนได้เสยีของกลุ่มบรษิทั 
ในบรษิทัร่วม�ละการร่วมคา้นั �น�ึ�งรวม�งึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอ��น กลุ่มบรษิทัจะไม่รบัรูส้่วน�บ่งขาดทุนที�เกินกว่าส่วนไดเ้สยีใน
บรษิทัรว่ม�ละการร่วมคา้นั �น เวน้�ต่กลุ่มบรษิทัม�ีาระผกูพนั�ร�อไดจ้า่ยเงนิเพ��อชําระ�าระผูกพนั�ทนบรษิทัรว่ม�ร�อการร่วมคา้ 

 

5.1.5 การเปลี�ยน�ปลงสดัส่วนการ��อครองกจิการ 
 

ในกร�ีที�กลุ่มบริษัทยงัคงมีอํานาจควบคุมบรษิัทย่อย กลุ่มบริษัทป�ิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มบรษิทัผลต่างระ�วา่งราคาจ่าย���อ�ร�อราคาขายจากการเปลี�ยน�ปลงสดัส่วน

ในบรษิทัย่อย กบัราคาตามบ�ัชขีองส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมที�ลดลง�ร�อเพิ�มขึ�นตามสดัส่วนที�เปลี�ยน�ปลงไป จะ�ูก
รบัรูใ้นสว่นของเจา้ของ 
 

บริ��ั ��ยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 
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ถา้สดัสว่นการถอืครองในบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ลดลง แต่กลุม่บรษิทัยงัคงมอีทิธพิลอยา่งมนีัยสาํคญัหรอืยงัคงมกีารควบคุม
รว่ม กําไรหรอืขาดทุนที�เคยบนัท�กไวใ้นกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นเฉพาะส่วนที�ลดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรอืขาดทุน กําไรหรอื

ขาดทุนจากการลดสดัสว่นการถอืครองในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้จะถูกรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 
 

เมื�อกลุ่มบรษิทัสญูเสยีอํานาจควบคมุ การควบคุมร่วม หรอืการมอีทิธพิลอยา่งมนีัยสําคญัในเงนิลงทุนนั �น เงนิลงทุนที�เหลอือยู่
จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที�เกิดข��นจะถูกรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะ
กลายเป�นมูลค่าเริ�มแรกในการบนัท�กบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเ�ทใหม่ตามสดัส่วนการถอืครองที�เหลอือยู่เป�นเงนิลงทุนใน

บรษิทัรว่ม, การรว่มคา้ หรอื สนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

5.1.6 รายการระหวา่งกนัในงบการเงนิรวม 

 
รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที�ยงัไม่เกดิข��นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มบรษิทัจะถูกตดัออก กําไรที�ยงัไม่เกิดข��นจรงิในรายการ
ระหว่างกลุ่มบรษิทักบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนที�กลุ่มบรษิทัมสี่วนได้เสยีในบรษิทัร่วมและการร่วม

คา้ ขาดทุนที�ยงัไม่เกดิข��นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มบรษิทัจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนั �นจะมหีลกั�านว่าเกิด
จากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ที�โอน นโยบายการบญัชขีองบรษิทัย่อยและเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีถูกปรบัปรุงตามความ

เหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชขีองกลุ่มบรษิทั 
 

5.2 การรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มบรษิทัถือป�ิบตัิตามวธิ�ีื�อสําหรบัการรวมธุรกิจที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ�ายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิ�งตอบแทนที�โอนให้
สาํหรบัการ�ื�อธรุกจิประกอบดว้ย 

• มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ี�โอนไป 

• หนี�สนิที�ก่อข��นเพื�อจา่ยชําระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 

• สว่นไดเ้สยีในสว่นของเจา้ของที�ออกโดยกลุ่มบรษิทั 
 
สนิทรพัยท์ี�ระบุไดท้ี�ไดม้า หนี�สนิและหนี�สนิที�อาจเกดิข��นจากการรวมธรุกจิจะถูกวดัมลูคา่เริ�มแรกดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม � วนัที��ื�อ 
 

ในการรวมธุรกิจแต่ละครั �ง กลุ่มบริษัทมีทางเลือกที�จะวดัมูลค่าของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมใน�ู้ถูก�ื�อด้วยมูลค่า
ยตุธิรรม หรอืดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิอง�ูถู้ก�ื�อ 

 

�ลรวมของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมใน�ูถู้ก�ื�อและมูลค่ายุตธิรรมของส่วนได้เสยี 
ใน�ู้ได้รบัการลงทุน���งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ �ในกร�ีที�เป�นการรวมธุรกิจจากการทยอย�ื�อ� ในจํานวนที�เกินกว่ามูลค่า

ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิี�ระบุไดท้ี�ไดม้าตอ้งรบัรูเ้ป�นคา่ความนิยม แต่หากน้อยกว่ามลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิี�ระบุได้
ที�ไดม้าจะรบัรูส้ว่นต่างโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 

 

ต้นทุนที�เกี�ยวกับการ�ื�อธุรกิจจะถูกรบัรู้เป� นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวม และรบัรู้เป� นต้นทุนของเงินลงทุนในงบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 
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การรว��รุก�ิท��ดาํเนินการสาํเร���ากการทยอย�ื�อ 
 

หากการรว��ุรกิ�ดําเนินการสําเร���ากการทยอย�ื�อ � วนัท���ื�อ ��ลค่าส่วนไดเ้ส�ยท�����้ื�อ�อือย�่ใน��้ไดร้บัการลงทุนก่อนหน้า
การรว��ุรก�ิ�ะ��กวดั��ลคา่ให�่ดว้ย��ลค่ายุ��ิรร� � วนัท���ื�อ กําไรหรอืขาดทุนท��เกดิข��น�ากการวดั��ลคา่ให�่�ะรบัร�ใ้นกําไร

หรอืขาดทุน 
 
การเปล��ยนแปลงใน��ลคา่ย�ุ�ิรร�ของสิ�ง�อบแทนท��คาดวา่�ะ�อ้ง�่าย และ/หรอื ไดร้บั 

 
การเปล��ยนแปลงใน��ลคา่ยุ��ิรร�ของสิ�ง�อบแทนท��คาดวา่�ะ�้อง�า่ยและ/หรอืไดร้บัท��รบัร�ไ้วเ้ป�นสนิทรพัยห์รอืหน��สนิ �ะรบัร�้
ในกําไรหรอืขาดทุน สิ�ง�อบแทนท��คาดวา่�ะ�อ้ง�า่ย���ง�ดัประเ�ทเป�นสว่นของเ�า้ของ�ะไ��่�การวดั��ลคา่ให� ่

 

5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

5.3.1 สกุลเงนิท��ใ�้ในการดาํเนินงานและสกุลเงนิท��ใ�้ในการนําเสนองบการเงนิ 
 

รายการท��รว�ในงบการเงนิของแ�่ละบรษิทัในกลุ่�บรษิทั��กวดั��ลคา่�ดยใ�ส้กุลเงนิของส�าพแวดล้อ�ทางเ�รษ�ก�ิหลกัท��แ�่

ละบริษัทดําเนินงานอย�่  หรือสกุลเงินท�� ใ�้ ในการดําเนินงาน งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท  ��� งเป� นสกุลเงิน 
ท��ใ�ใ้นการดาํเนินงานและเป�นสกุลเงนิท��ใ�นํ้าเสนองบการเงนิของบรษิทั 

 
5.3.2 รายการและยอดคงเหลอื 

 

รายการท��เป�นสกุลเงนิ�รา�่างประเท�แปลงค่าเป�นสกุลเงนิท��ใ�้ในการดําเนินงาน�ดยใ�้อ�ัราแลกเปล��ยน � วนัท��เกดิรายการ 
หรอืวนัท����ราคาหากรายการนั �น��กวดั��ลค่าให� ่ 

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนท��เกดิ�ากการรบัหรอื�่าย�ําระท��เป�นเงนิ�รา�่างประเท�และท��เกดิ�ากการแปลงค่าสนิทรพัย์
และหน��สนิทางการเงนิ ได้บนัท�กไว้ในกําไรหรอืขาดทุน หรอืบนัท�กไว้ในส่วนของเ�า้ของ�้ารายการดงักล่าวเข้าเงื�อนไขของ
การป้องกนัควา�เส��ยงในกระแสเงนิสด 

 
เ�ื�อ��การรบัร�ร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการท��ไ�่เป�น�วัเงนิไวใ้นงบกําไรขาดทุนเบ�ดเสร��อื�น องค์ประกอบของอ�ัรา

แลกเปล��ยนทั �งห�ดของกําไรหรอืขาดทุนนั �น�ะรบัร�ไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบ�ดเสร��อื�นดว้ย ในทาง�รงขา้�การรบัร�ก้ําไรหรอืขาดทุน
ของรายการท��ไ�เ่ป�น�วัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอ�ัราแลกเปล��ยนทั �งห�ดของกําไรหรอืขาดทุนนั �น�ะรบัร�ไ้ว้
ในกําไรขาดทุนดว้ย 
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5.3.3 กลุ่มบรษิทั 

 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มบรษิทั �ท���ม่ใ�่บรษิทัท��ม��กุลเงนิของเ�รษฐก�ิท��ม��า�ะเงนิ
เ�้อรุนแรง� ���งม��กุลเงนิท��ใ�้ในการดําเนินงานแตกต่าง�าก�กุลเงนิท��ใ�้ในการนําเ�นองบการเงนิ�ด้ม�การแปลงค่าเป�น�กุล

เงนิท��ใ�ใ้นการนําเ�นองบการเงนิดงัน�� 

• �นิทร�ั��และ�น���นิท��แ�ดงอ��่ในงบแ�ดงฐานะการเงนิแต่ละง�ดแปลงค่าด�้�อตัราปิด � �นัท��ของแต่ละงบแ�ดง
ฐานะการเงนินั �น 

• รา��ดแ้ละคา่ใ��้า่�ในงบกํา�รขาดทุนและงบกํา�รขาดทุนเบ�ดเ�ร��แปลงคา่ด�้�อตัรา��ัเ�ล��� 

• ผลต่างของอตัราแลกเปล���นทั �ง�มดรบัร�ใ้นกํา�รขาดทุนเบ�ดเ�ร��อ��น 
 

ค่าค�ามนิ�มและการปรบัม�ลคา่�ุต�ิรรมท��เกดิ�ากการ���อ�น่��งานในต่างประเท���อเป�น�นิทร�ั��และ�น���นิของ�น่��งาน
ในต่างประเท�นั �น และแปลงคา่�ด�ใ�อ้ตัราปิด 

 

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ในงบกระแ�เงนิ�ด เงนิ�ดและรา�การเท��บเท่าเงิน�ดร�ม��งเงิน�ดในม�อ เงิน�าก�นาคารประเ�ท�่า�ค�นเม��อท�ง�าม  

เงนิลงทุนระ�ะ�ั �นอ��นท��ม���า�คล่อง��ง���งม�อา��ุมเ่กนิ�ามเด�อนนบั�าก�นัท���ดม้า และเงนิเบกิเกนิบ�ั�� 
 
เงนิเบกิเกนิบ�ั���ะแ�ดง��ใ้น�่�นของ�น���นิ�มนุเ���นในงบแ�ดงฐานะการเงนิ 

 

5.5 ล�กหนี�การค้า 

 

ล�ก�น��การคา้แ�ดง��ง�าํน�นเงนิท��ล�กคา้�ะตอ้ง�ําระ�าํ�รบัการขา��นิคา้และการใ�บ้รกิารตามปกตขิอง�รุก�ิ  
 

กลุ่มบรษิทัรบัร�้ล�ก�น��การค้าเม��อเริ�มแรกด้���ําน�นเงนิของ�ิ�งตอบแทนท��ปรา��ากเง��อน�ขในการ�ด้รบั�ําระ ในกร��ท��ม�
��่นประกอบดา้นการ�ดั�าเงนิท��ม�นั��าํค�ั�ะรบัร�ด้�้�ม�ลคา่ปั��บุนัของ�ิ�งตอบแทน 

 

ทั �งน�� การ��ิาร�าการดอ้�คา่ของล�ก�น��การคา้�ดเ้ปิดเผ�ใน�มา�เ�ตุฯ ขอ้ 5.7 
 

5.6 สินค้าคงเหลือ 

 
�นิคา้คงเ�ล�อแ�ดงด�้�ราคาทุน�ร�อม�ลค่า�ุท�ทิ���ะ�ดร้บัแล้�แต่ราคาใด�ะตํ�าก�่า ราคาทุนของ�นิคา้คําน���ด���ิ���ัเ�ล���
�่�งนํ�า�นัก ต้นทุนของการ���อประกอบด�้�ราคา���อ และค่าใ�้�่า�ท��เก����ขอ้ง�ด�ตรงกบัการ���อ�นิคา้นั �น เ�่นค่าอากรขาเขา้

และค่าขน�่ง �กัด�้��่�นลดท��เก����ขอ้งทั �ง�มด เงนิท���ดร้บัค�น และรา�การอ��น ๆ ท��คล้า�คล�งกนั  ต้นทุนของ�นิคา้�ําเร��ร�ป
และงานระ��า่งทําประกอบด�้�คา่�ตั�ุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใ��้่า�อ��นทางตรง และคา่���ุ�้ในการผลติ���งปัน��่นตามเก���

การดําเนินงานตามปกต ิแต่�ม่ร�มตน้ทุนการก�้��ม  ม�ลค่า�ุท�ทิ���ะ�ด้รบัประมา��ากราคาปกตทิ��คาด�่า�ะขา��ดต้ามปกติ

�ุรกิ��กัด้��ค่าใ�้�่า�ท���ําเป�นเ���อใ�้�นิค้านั �น�ําเร��ร�ปร�ม��งค่าใ�้�่า�ในการขา�  กลุ่มบรษิทับนัท�กบ�ั��ค่าเผ��อการลด
ม�ลคา่ของ�นิคา้เก่า ลา้�ม�ั �ร�อเ���อมค�ุ�า�เท่าท���าํเป�น 
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5.7 สินทรพัยท์างการเงิน 

 

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
การจดัประเภทรายการข��นอยู่กบั�มเดล�ุรกิจ (Business Model) ของกจิการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิและลกัษณะ

ของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัย์ทางการเงินว่าเข้าเงื�อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี�ยหรือไม่ (Solely 
Payments of Principal and Interest: SPPI) ดงันี� 
 

กลุ่มบรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิตามลกัษณะการวดัมลูคา่ดงันี� 

• รายการที�วดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุ�ิรรม (�า่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น หรอื�า่นกําไรหรอืขาดทุน) และ 

• รายการที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 
กลุ่มบรษิทัต้องจดัประเภทรายการใหม่สําหรบัเงนิลงทุนในตราสารหนี�เ�พาะเมื�อกลุ่มบรษิทัเปลี�ยนแปลง�มเดล�ุรกิจในการ
บรหิารสนิทรพัยเ์หล่านั �น 

 
สาํหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบรษิทัสามาร�เลอืก (���งไมส่ามาร�เปลี�ยนแปลงได)้ ที�จะวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารทุน 
ณ วนัที�รบัรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติ�รรม�่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติ�รรม�่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

(FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนที��อืไวเ้พื�อคา้จะวดัมลูคา่ดว้ย FVPL เท่านั �น 
 
ในการรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มบรษิทัต้องวดัมูลค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนิที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติ�รรม�่านกําไรหรอืขาดทุนด้วยมูลค่ายุติ�รรม บวกหรอืหกัด้วยต้นทุนการทํารายการ���งเกี�ยวข้อง�ดยตรงกบัการ
ได้มา���งสนิทรพัยท์างการเงนินั �น ต้นทุนการทํารายการของสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุต�ิรรม�่านกําไรหรอื

ขาดทุนนั �นรบัรูเ้ป็นคา่ใ�จ้า่ยในกําไรหรอืขาดทุน 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิ���งประกอบดว้ยอนุพนั�แ์�งจะพจิารณาในภาพรวมว่ากระแสเงนิสดที�เกดิจากสนิทรพัยท์างการเงนินั �น

เป็นการจา่ยเพยีงเงนิตน้และดอกเบี�ยหรอืไม ่(Solely Payments of Principal and Interest) 
 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี�ข��นอยู่กบั�มเดลทาง�ุรกิจของกลุ่มบรษิทัในการจดัการสินทรพัย์ทางการเงินและ

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ การวดัมูลค่าตราสารหนี�สามาร�ทําได ้3 ว�ิ ี�ดยข��นอยูก่บัการ

จดัประเภทตราสารหนี�ของกลุ่มบรษิทั 

• ราคาทุนตดัจาํหน่าย – สนิทรพัยท์างการเงนิตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเมื�อกลุ่มบรษิทั�อืครองสนิทรพัย์
ทางการเงนินั �นตาม�มเดล�ุรกจิที�มวีตั�ุประสงคก์าร�อืครองสนิทรพัยท์างการเงนิเพื�อรบักระแสเงนิสดตามสญัญา 
และข้อกําหนดตามสญัญาของสินทรพัย์ทางการเงิน���งทําให้เกิดกระแสเงนิสด���งเป็นการจ่ายเพียงเงนิต้นและ

ดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัที�กําหนดไว้ รายได้ดอกเบี�ยจากสินทรพัย์ทางการเงินดงักล่าวต้อง
คํานวณ�ดยใ�้ว�ิอีตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ กําไรหรอืขาดทุนที�เกิดข��นจากการตดัรายการจะรบัรู�้ดยตรงในกําไรหรอื

ขาดทุนและแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื�น พรอ้มกบักําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน รายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยคา่แสดงเป็นกําไรหรอืขาดทุน 
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• มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) – สินทรพัย์ทางการเงนิต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นเมื�อกลุ่มบรษิทั�อืครองสนิทรพัย์ทางการเงนิตาม�มเดลธุรกิจที�มวีตั�ุประสงคเ์พื�อรบั
กระแสเงนิสดตามส�ั�าและเพื�อขายสนิทรพัยท์างการเงนิ และขอ้กําหนดตามส�ั�าของสนิทรพัยท์างการเงนิ���ง
ทําให้เกิดกระแสเงนิสด ���งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัที�กําหนดไว ้ 

การเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิรบัรูผ้่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ยกเวน้ รายการขาดทุนจาก
การดอ้ยคา่ รายไดด้อกเบี�ย และกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวขอ้งจะรบัรูเ้ป็นกําไรหรอืขาดทุน เมื�อมกีาร

ตดัรายการสินทรพัย์ทางการเงิน กําไรหรือขาดทุนสะสมที�เคยรบัรู้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นจะต้อง 
จดัประเ�ทรายการใหม่เขา้กําไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในกําไร�(ขาดทุน)อื�น รายไดด้อกเบี�ยจากสนิทรพัย์
ทางการเงนิดงักล่าวต้องคํานว��ดยใช้วธิอีตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการ

แยกต่างหากในงบกําไรขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) – สินทรพัย์ทางการเงนิที�ไม่เข้าเงื�อนไขการวดัมูลค่าด้วยราคาทุน 
ตดัจําหน่ายหรอืมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น (FVOCI) ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรอืขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนที�เกดิจากตราสารหนี�ที�วดัมูลค่า FVPL จะรบัรูเ้ป็นกําไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการ
สทุธใินกําไร�(ขาดทุน)อื�นในรอบระยะเวลาที�เกดิรายการ 

 
เงนิปันผลที�ได้รบัจากเงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นกําไรหรอืขาดทุน�ดยแสดงรายการเป็นรายไดอ้ื�นเมื�อกลุ่มบรษิทัมสีทิธทิี�จะได้รบั 
เงนิปันผล 

 
การเปลี�ยนแปลงในมูลคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) จะรบัรู้

เป็นกําไร�(ขาดทุน)อื�นในงบกําไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า)  
ของตราสารทุนที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น (FVOCI) จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจาก
รายการเปลี�ยนแปลงอื�น � ในมลูคา่ยตุธิรรม 

 
การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 
 

กลุ่มบรษิทัต้องรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิในงบแสดง�านะการเงนิเ�พาะเมื�อกลุ่มบรษิทัเป็นคูส่�ั�าตามขอ้กําหนดของส�ั�า
ของเครื�องมอืทางการเงนินั �น การ�ื�อหรอืขายสนิทรพัยท์างการเงนิตามวธิปีกตติ้องรบัรูร้ายการในวนั�ื�อขาย ���งเป็นวนัที�กลุ่ม

บรษิทัตกลงที�จะ�ื�อหรอืขายสนิทรพัย ์สนิทรพัย์ทางการเงนิจะ�ูกตดัรายการเ�พาะเมื�อสทิธติามส�ั�าที�จะไดร้บักระแสเงนิ

สดจากสินทรพัย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื�อกลุ่มบริษัท�อนสินทรพัย์ทางการเงิน และเป็นการ�อนความเสี�ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกอืบทั �งหมดของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 
การดอ้ยคา่ 

 

กลุ่มบรษิทัใช้วิธอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรู้การด้อยค่าของลูกหนี�การค้าตามประมา�การ 
ผลขาดทุนดา้นเครดติตลอดอายขุองสนิทรพัยด์งักล่าวตั �งแต่วนัที�กลุ่มบรษิทัเริ�มรบัรูลู้กหนี�การคา้ 
 

ในการพิจาร�าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดข��น ผู้บรหิารได้จดักลุ่มลูกหนี�ตามความเสี�ยงด้านเครดิตที�มีลกัษ�ะ 
ร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกินกําหนดชําระ ทั �งนี�เนื�องจากสนิทรพัย์ที�เกิดจากส�ั�านั �นเป็นงานที�ส่งมอบแต่ยงัไม่ได้

เรียกเก็บ���งมีลักษ�ะความเสี�ยงใกล้เคียงกับลูกหนี�สําหรบัสั��าประเ�ทเดียวกัน ผู้บริหารจ�งได้ใช้อัตราผลขาดทุน 

ดา้นเครดติของลูกหนี�กบัสนิทรพัย์ที�เกิดจากส�ั�าที�เกี�ยวข้องด้วย อตัราขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดข��นพจิาร�าจาก
ลกัษ�ะการจ่ายชําระในอดตี ข้อมูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการ�์ในอดตี รวมทั �งข้อมูลและปัจจยัในอนาคตที�อาจ 

มผีลกระทบต่อการจา่ยชําระของลูกหนี� 
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ส�าหรบัสินทรพัย์ทางการเงินอ��นที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย และ FVOCI กลุ่มบริ�ัทใช้วิธีการทั �วไป �General 
approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��น ���งก�าหนดใหพ้จิารณาผลขาดทุนที�คาดว่า

จะเกดิข��น�ายใน 12 เด�อนหร�อตลอดอายสุนิทรพัย ์ข��นอยูก่บัวา่มกีารเพิ�มข��นของความเสี�ยงดา้นเครดติอยา่งมนียัส�าคญัหร�อไม ่
และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ตั �งแต่เริ�มรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 

 
กลุ่มบร�ิทัประเมนิความเสี�ยงดา้นเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานว่ามกีารเพิ�มข��น
อย่างมนีัยส�าคญันับตั �งแต่การรบัรูร้ายการเม��อแรกเริ�มหร�อไม่ �เปรยีบเทยีบความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะเกดิข��น ณ วนัที�

รายงาน กบัความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะเกดิข��น ณ วนัที�รบัรูร้ายการเริ�มแรก) 
 
กลุ่มบร�ิทัพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิข��น �ดยพจิารณา��งการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบกบั

ประสบการณ์ในอดตี  �ดยผลขาดทุนดา้นเครดติที�รบัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป�นของผลขาดทุนดา้นเครดติ�วัเ�ลี�ย
�่วงน��าหนกั �เช่น มลูคา่ปัจจุบนัของจ�านวนเงนิสดที�คาดว่าจะไมไ่ดร้บัทั �งหมด�วัเ�ลี�ย�่วงน��าหนกั) �ดยจ�านวนเงนิสดที�คาดว่า
จะไม่ไดร้บั หมาย��งผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทั �งหมดและกระแสเงนิสด���งกลุ่มบร�ิทัคาดวา่จะไดร้บั คดิลดดว้ย

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิเม��อแรกเริ�มของสญัญา 
 

กลุ่มบร�ิทัวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��น�ดยสะทอ้น��งปัจจยัต่อไปนี� 

• จ�านวนเงนิที�คาดวา่จะไมไ่ดร้บั�่วงน��าหนักตามประมาณการความน่าจะเป�น 

• มลูคา่เงนิตามเวลา และ 

• ขอ้มูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน เกี�ยวกบัประสบการณ์ในอดตี ส�าพการณ์ในปัจจุบนัและ
การคาดการณ์ไปในอนาคต 

 

กลุ่มบร�ิทัและบร�ิทัจะตดัจ�าหน่ายลูกหนี�การค้าและสนิทรพัยท์างการเงนิอ��นเม��อคาดว่าจะไม่ไดร้บัช�าระค�น ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยคา่จะแสดงเป�นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสทุธ ิแสดงเป�นก�าไร �ขาดทุน) อ��น ในงบก�าไรขาดทุน การไดช้�าระหนี�ค�นจากจ�านวน
ที�ไดต้ดัจ�าหน่ายไปจะ�ูกบนัท�กกลบัรายการในรายการเดยีวกนักบัที�ไดบ้นัท�กผลขาดทุนไป 

 

5.8 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์�จะจาํหน่าย) ที��ือไว�เพื�อ�าย 

 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน �หร�อกลุ่มสนิทรพัย์ที�จะจ�าหน่าย) จะ�ูกจดัประเ�ทเป�นสนิทรพัยท์ี���อไว้เพ��อขายเม��อมูลค่าตามบญัช ี
ที�จะได้รบัค�นส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั �นมคีวามเป�นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดบัสูงมาก สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 

�หร�อกลุ่มสนิทรพัยท์ี�จะจ�าหน่าย) นั �นจะวดัมลูค่าดว้ยจ�านวนที�ต��ากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชกีบัมูลค่ายตุธิรรมหกัต้นทุนในการขาย 

 
กลุ่มบร�ิทัต้องรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส�าหรบัการปรบัลดมลูค่าของสนิทรพัย ์�หร�อกลุ่มสนิทรพัยท์ี�จะจ�าหน่าย) เพ��อให้

เท่ากบัมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขาย ก�าไรจากการเพิ�มข��นในมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขายของสนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ด้
ไมเ่กนิผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสมที�เคยรบัรู ้ 

 

กลุ่มบร�ิทัจะไมค่ดิคา่เส��อมราคาหร�อค่าตดัจ�าหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน �หร�อกลุ่มสนิทรพัยท์ี�จะจ�าหน่าย) ที���อไวเ้พ��อขาย 
 
การด�าเนินงานที�ยกเลิกประกอบด้วยองค์ประกอบของกจิการที�ยกเลิกที�ได้�ูกจ�าหน่ายออกไปหร�อได้�ูกจดัประเ�ทไว้เป�น

สนิทรพัยท์ี���อไวเ้พ��อขาย และ��อเป�นสายงานธุรกิจที�ส�าคญัหร�อพ��นที�ทาง�ูม�ิาสตร์แยกต่างหากหร�อเป�นส่วนหน��งของแผน
ร่วมที�จะยกเลกิสายงานธุรกิจที�ส�าคญัหร�อเขต�ูม�ิาสตรห์ร�อเป�นบร�ิทัย่อยที����อมา�ดยมวีตั�ุประสงค์เพ��อขายต่อ �ดยกลุ่ม
บร�ิทัจะน�าเสนอผลประกอบการของการด�าเนินงานที�ยกเลกิในงบก�าไรขาดทุนเป�นรายการแยกต่างหาก 

บริ��ั ��ยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 
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5.9 อสงัหาริม�รพัยเ์พ��อการลง�ุน 

 

อสงัหาริมทรพัย์เพื�อการลงทุนรบัรู้รายการเริ�มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทํารายการและต้นทุนในการกู้ยืม 
หลงัจากการรบัรู้เมื�อเริ�มแรก อสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิ�ีราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเ�ื�อ 
�ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ ที�ดนิ�มม่กีารหกัคา่เสื�อมราคา 

 

5.10 �ี�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

ที�ดนิ อาคารและอุปกร�์ทั �งหมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมและ�ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ต้นทุน
เริ�มแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื�น � ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการ�ื�อสนิทรพัยน์ั �น 

 
ต้นทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบ�ัชีของสินทรพัย์หรอืรบัรู้แยกเป�นอีกสนิทรพัย์หนึ�งตามความเหมาะสม  
เมื�อต้นทุนนั �นเกิดขึ�นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเ�รษ�กิจในอนาคตแก่กลุ่มบรษิทัและต้นทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า 

�ดอ้ยา่งน่าเชื�อถอื มูลค่าตามบ�ัชขีองชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออก สําหรบัคา่�่อมแ�มและบํารุงรกัษาอื�น � 
กลุ่มบรษิทัจะรบัรูร้ายจา่ยดงักล่าวเป�นคา่ใชจ้่ายในงบกํา�รขาดทุนเมื�อเกดิขึ�น 
 

ที�ดิน�ม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสินทรพัย์อื�นคํานว�โดยใช้ว�ิีเส้นตรง เพื�อลดราคาทุนตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที�ประมา�การ�วข้องสนิทรพัยด์งัต่อ�ปนี� 
 

สว่นปรบัปรงุที�ดนิ 5 - 40 ปี 
อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร 5 - 40 ปี 

เครื�องจกัรและอุปกร�์โรงงาน 3 - 20 ปี 
เครื�องตกแต่ง ตดิตั �ง และอุปกร�์สํานกังาน 3 - 20 ปี 

ยานพาหนะ 3 - 20 ปี 

 
ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทั�ดม้กีารทบทวนและปรบัปรงุมูลค่าคงเหลอืและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้
เหมาะสม 

 
�ลกํา�รหรอืขาดทุนที�เกิดจากการจําหน่ายที�ดนิ อาคารและอุปกร�์ คํานว�โดยเปรยีบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุท�ทิี��ด้รบั 

จากการจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบ�ัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูใ้นรายการราย�ดอ้ื�นหรอืค่าใชจ้า่ยอื�นในงบกํา�รขาดทุน 

 

5.11 ค่าความนิยม 

 

กลุ่มบรษิทัจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงในเหตุการ�์หรอืสถานการ�์ที�บ่งชี�ว่า 
คา่ความนิยมอาจจะดอ้ยคา่ โดยคา่ความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยคา่สะสม 

 
เพื�อวตัถุประสงคข์องการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วน�ปยงัหน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของ
หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดที�คาดว่าจะ�ดร้บัประโยชน์จากการรวม�ุรกจิที�ก่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขึ�น โดยหน่วย

ที�ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที�ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดนั �นจะต้องเป�นหน่วยที�เล�กที�สุดที�กลุ่มบรษิทัใช้ในการ
ประเมนิคา่ความนิยมเพื�อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ�ึ�งคอืสว่นงานดําเนินงาน 
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5.12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 การวจิยัและพฒันา 
 
รายจ่ายเพื�อการวจิยัรบัร�เ้ป็นคา่ใชจ้า่ยเมื�อเกดิ���น กลุ่มบร�ิทัรบัร�ต้น้ทุน�องโครงการพฒันา ����งเกี�ยว�อ้งกบัการออกแบบและ

การทดสอบผลิตภณัฑ์ใหม่หรอืการปรบัปรุงผลิตภณัฑ์) เป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน เมื�อประเมนิแล้ววา่โครงการนั �นจะประสบ
ความสําเร็จค่อน�้างแน่นอนทั �งในแง่การค้าและแง่เทคโนโลยี และต้นทุน�องโครงการพัฒนาสามาร�วัดม�ลค่าได ้

อย่างน่าเชื�อ�ือ ส่วนรายจ่ายอื�นเพื�อการพฒันาอื�น � รบัร�เ้ป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิด���น ต้นทุนการพฒันาที�ไดร้บัร�เ้ป็นค่าใช้จ่าย 
ไปแล้วในงวดก่อนจะไม่บนัท�กเป็นสนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลาบ�ัชี�ดัไป กลุ่มบร�ิทัทยอยตดัจําหน่ายรายจ่ายที�เกดิจากการ
พฒันาที�กลุ่มบร�ิทับนัท�กไวเ้ป็นสนิทรพัย์เมื�อเริ�มมกีารผลติผลิตภณัฑ์นั �นเพื�อการค้าด้วยว�ิเีส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้

ประโยชน์ที�คาดวา่จะไดร้บั แต่ส�งสดุไมเ่กนิ 10 ปี  
 

 เครื�องหมายการคา้และสทิ�กิารใช้ 

 
เครื�องหมายการคา้และสทิ�กิารใชท้ี�ไดม้าแยกต่างหากรบัร�เ้มื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุน เครื�องหมายการคา้และสทิ�กิารใช้ที�ไดม้า
จากการรวม�ุรกิจจะรบัร�้เมื�อเริ�มแรกด้วยม�ลค่ายุติ�รรม ณ วนัรวม�ุรกิจ เครื�องหมายการค้าและสิท�กิารใช้ที�มอีายุการให้

ประโยชน์ไม่จํากดัแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า ส่วนเครื�องหมายการค้าและสทิ�กิารใช้���งมอีายุการใหป้ระโยชน์ 
ที�ทราบไดแ้น่นอนแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและคา่เผื�อการดอ้ยค่า เครื�องหมายการคา้ที�แสดงอย�่ในงบการเงนิ

มอีายุการให้ประโยชน์ไม่จํากดัและมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจําทุกปี ใบอนุ�าตมีอายุการให้ประโยชน์ที�ทราบได้
แน่นอนและตดัจําหน่ายด้วยว�ิเีสน้ตรง เพื�อปันส่วนต้นทุน�องสทิ�กิารใช้ตามอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา  
2 - 16 ปี 

 
สทิ�กิารใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรโ์ดยที��ื�อมาจะบนัท�กเป็นสนิทรพัยโ์ดยคํานวณจากต้นทุนในการไดม้าและการดําเนินการให้
โปรแกรมคอมพวิเตอรน์ั �นสามาร�นํามาใช้งานไดต้ามประสงค์ และจะมกีารตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์

ภายในระยะเวลา 2 - 10 ปี 
 

 ส�ั�าที�เกี�ยว�อ้งกบัความสมัพนั�ก์บัล�กคา้�ผ�จ้ดัจาํหน่าย 

 
ส�ั�าที�เกี�ยว�้องกับความสมัพนั�์กบัล�กค้า�ผ�้จดัจําหน่ายได้มาจากการรวม�ุรกิจจะรบัร�้เมื�อเริ�มแรกด้วยม�ลค่ายุติ�รรม  

ณ วนัรวม�ุรกิจ ส�ั�าที�เกี�ยว�้องกบัความสมัพนั�์กบัล�กค้า�ผ�้จดัจําหน่ายมีอายุการให้ประโยชน์ที�ทราบได้แน่นอนและ 
วดัม�ลค่าที�ราคาทุนหกัค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า การตัดจําหน่ายคํานวณโดยใช้วิ�ีเส้นตรงตลอดอาย ุ
ประมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 5 - 20 ปี 
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 โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 

กลุ่มบร�ิทัรบัรู้ต้นทุนที�ใช้ในการบํารุงรกั�าโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์ป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการพฒันา 
ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�มลีกั��ะเ�พาะเจาะจง �ึ�งกลุ่มบร�ิทัเป็น�ูค้วบคุมจะ

รบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเมื�อเป็นไปตามขอ้กําหนดทุกขอ้ดงันี� 

• มคีวามเป็นไปไดท้างเทคนิคที�กลุ่มบร�ิทัจะทําโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบูร�์เพื�อนํามาใชป้ระโยชน์ได ้

• �ูบ้รหิารมคีวามตั �งใจที�จะทําโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบูร�์และนํามาใชป้ระโยชน์หรอืขาย 

• กลุ่มบร�ิทัมคีวามสามารถที�จะนําโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ั �นมาใชป้ระโยชน์หรอืขาย 

• สามารถแสดงใหเ้หน็วา่โปรแกรมคอมพวิเตอรน์ั �นใหป้ระโยชน์เชงิเ�ร��กจิในอนาคตอยา่งไร 

• มคีวามสามารถในการจดัหาทรพัยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงนิ และทรพัยากรอื�น ๆ ได้เพยีงพอที�จะนํามาใช้เพื�อ 
ทําใหก้ารพฒันาเสรจ็สิ�นสมบูร�์ และนําโปรแกรมคอมพวิเตอรม์าใชป้ระโยชน์หรอืนํามาขายได ้

• กลุ่มบร�ิทัมคีวามสามารถที�จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวข้องกบัโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�เกิดขึ�นในระหว่างการ
พฒันาไดอ้ยา่งน่าเชื�อถอื 

 
ต้นทุนโดยตรงที�รบัรู้เป็นส่วนหนึ�งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงต้นทุนพนักงานที�ทํางานในทีมพัฒนาโปรแกรม
คอมพวิเตอรแ์ละคา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งในจาํนวนเงนิที�เหมาะสม 

 
ต้นทุนการพฒันาอื�นที�ไม่เข้าเงื�อนไขเหล่านี�จะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น ต้นทุนการพฒันาที�ได้รบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว 
ในงวดก่อนจะไมม่กีารบนัทกึเป็นสนิทรพัยใ์นระยะเวลาภายหลงั 

 
ต้นทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์และตดัจําหน่ายโดยใช้วธิเีสน้ตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์

ภายในระยะเวลาระหวา่ง 3 ปี ถงึ 10 ปี 
 

5.13 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 
กลุ่มบร�ิทัไม่ตดัจําหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์ที�ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็น
ประจําทุกปี และเมื�อมเีหตุการ�์หรอืสถานการ�์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อื�นกลุ่มบร�ิทั

จะทดสอบการด้อยค่าเมื�อมเีหตุการ�์หรอืสถานการ�์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารด้อยค่า รายการขาดทุนจากการ 

ด้อยค่าจะรบัรู้เมื�อมูลค่าตามบ�ัชีของสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคืน โดยมูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคืน หมายถึง 
จาํนวนที�สงูกวา่ระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 

 
เมื�อมีเหตุให้เชื�อว่าสาเหตุที�ทําให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไปกลุ่มบริ�ัทจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบั
สนิทรพัยอ์ื�น ๆ ที�ไมใ่ช่คา่ความนิยม 
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5.14 สญัญาเช่า 

 

สญัญาเช่า - กรณีกลุ่มบรษิทัเป็นผูเ้ช่า 
 
ณ วนัเริ�มต้นของสญัญา กลุ่มบรษิทัประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่ โดยสญัญาจะเป็น

สญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถ้าสญัญาเช่านั �นเป็นการใหส้ทิธใินการควบคุมการใช้สนิทรพัยท์ี�ระบุสําหรบัช่วงเวลา
หนึ�งเพื�อการแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน 

 
กลุ่มบรษิทัรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใช้และหนี�สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมผีล สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้วดัมูลค่าโดยใช้
ราคาทุน �ึ�งประกอบด้วยจํานวนเงนิของหนี�สินตามสญัญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริ�มแรก ปรบัปรุงด้วยการจ่ายชําระใด �  

ตามสญัญาเช่า ณ วนัที�สญัญาเริ�มมผีลหรอืก่อนวนัที�สญัญาเริ�มมผีล ต้นทุนทางตรงเริ�มแรกใด � ที�เกดิขึ�น และประมาณการ
ต้นทุนที�จะเกิดขึ�นสําหรบัผู้เช่าในการรื�อและการขนย้ายสนิทรพัย์อ้างอิง การบูรณะสถานที�ตั �งของสนิทรพัย์อ้างอิง หรอืการ
บูรณะสนิทรพัยอ์า้งองิใหอ้ยูใ่นส�าพตามที�กําหนดไว ้หกัดว้ยสิ�งจงูใจตามสญัญาเช่าที�ไดร้บัใด � 

 
หนี�สินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชําระตามสญัญาเช่าที�ยงัไม่ได้จ่ายชําระ ณ วนัที�สญัญาเช่า 
เริ�มมีผล �ึ�งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั �นสามารถกําหนดได้ทุกเมื�อ แต่หากอัตรานั �น 

ไมส่ามารถกําหนดไดทุ้กเมื�อ กลุ่มบรษิทัตอ้งใชอ้ตัราดอกเบี�ยการกูย้มืสว่นเพิ�มของกลุ่มบรษิทั 
 

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าประกอบด้วยการจ่ายชําระคงที� การจ่ายชําระค่าเช่าผนัแปรที�ขึ�นอยู่กบัดชันีหรอือตัรา ณ วนัที�
สญัญาเช่าเริ�มมผีล และการจ่ายชําระในระยะการต่อสญัญาตามสทิธเิลือก�ื�อ หรอืราคาใช้สทิธเิลือก�ื�อ หากมคีวามแน่นอน
อยา่งสมเหตุสมผลที�กลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธเิลอืก�ื�อนั �น 

 
ในการใช้วธิรีาคาทุน กลุ่มบรษิทัต้องวดัมูลค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ด้วยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยคา่สะสม และปรบัปรงุดว้ยการวดัมูลค่าของหนี�สนิตามสญัญาเช่าใหม่ กลุ่มบรษิทัจะคดิคา่เสื�อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้

โดยใช้วธิเีสน้ตรงนบัจากวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมผีลจนถงึวนัสิ�นสดุอายกุารใช้ประโยชน์ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชห้รอืวนัสิ�นสุดอายุ
สญัญาเช่าแล้วแต่วนัใดจะเกดิขึ�นก่อน อย่างไรกต็าม หากสญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์้างองิใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั
เมื�อสิ�นสุดอายุสญัญาเช่า หรอืหากราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้สะท้อนว่ากลุ่มบรษิทัจะใช้สทิธเิลอืก�ื�อ กลุ่มบรษิทัต้อง 

คดิค่าเสื�อมราคาสินทรพัย์สทิธกิารใช้จากวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผลจนถึงวนัสิ�นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรพัย์อ้างอิง  

อายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้พจิารณาโดยใช้หลกัการเดยีวกนักบัการพจิารณาอายุการใช้ประโยชน์ของที�ดนิ 

อาคารและอุปกรณ์ 
 
หนี�สนิตามสญัญาเช่ามกีารวดัมลูคา่�ายหลงัการรบัรูเ้ริ�มแรกโดยใชอ้ตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ และตอ้งมกีารวดัมูลคา่ใหม ่(รวมถงึ

การปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้) เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงจํานวนเงนิที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระในอนาคต �ึ�งอาจเกิดจากการ
เจรจาต่อรอง การเปลี�ยนแปลงดชันี อตัรา หรอืการเปลี�ยนแปลงการประเมนิการใชส้ทิธเิลอืก�ื�อ 

 

เมื�อหนี�สนิตามสญัญาเช่าที�ถูกวดัมูลค่าใหม่เพื�อสะท้อนการเปลี�ยนแปลงของการจ่ายชําระตามสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทัต้องรบัรู้
จาํนวนเงนิของการวดัมูลค่าของหนี�สนิตามสญัญาเช่าใหม่ โดยการปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ อย่างไรกต็าม ถ้ามูลค่าตาม
บญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้มมีูลค่าลดลงจนเป็น�ูนยแ์ล้ว และมกีารลดลงเพิ�มเตมิจากการวดัมูลค่าของหนี�สนิตามสญัญาเช่า 

กลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรูจ้าํนวนคงเหลอืของการวดัมลูคา่ใหมใ่นกําไรหรอืขาดทุน 

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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กลุ่มบรษิทัอาจเล�อกที�จะไม่รบัรูส้นิทร�ัย�สทิธกิารใช้�ละหนี�สนิตามสญัญาเช่าส�าหรบัสญัญาเช่าระยะสั �น ���งเป็นสญัญาเช่าที�มี
อายุสญัญาเช่า 12 เด�อนหร�อน้อยกว่า หร�อสญัญาเช่า���งสนิทร�ัย�อ้างองิมมีูลคา่ต��า กลุ่มบรษิทัรบัรูก้ารจ่ายช�าระตามสญัญาเช่า 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นคา่ใชจ้า่ยตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

สญัญาเช่า - กรณีกลุ่มบรษิทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 
กลุ่มบรษิทั�จิารณาเม��อเริ�ม�รกว่า�ต่ละสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงนิหร�อสญัญาเช่าด�าเนินงาน ในการจ�า�นกประเภท

สญัญาเช่า�ต่ละครั �ง กลุ่มบรษิทัต้องประเมนิว่าสญัญานั �น�อนความเสี�ยง�ละผลตอบ�ทนเก�อบทั �งหมดของสนิทร�ัย�อ้างอิง 
ที�ผูเ้ป็นเจา้ของ��งไดร้บัว่าสญัญาเช่ามกีาร�อนความเสี�ยง�ละผลตอบ�ทนทั �งหมดหร�อไม่ หากเป็นไปตามนั �น สญัญาเช่าดงักล่าว
จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงนิทุน หร�อหากไมเ่ป็นไปตามนั �น สญัญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด�าเนินงาน 

 
สนิทร�ัย�ที�ให้เช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัท�กเป็นลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงนิดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ�านวนเงนิที�จ่าย
ตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี�เบ��องต้นกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี�บนัท�กเป็นรายได้ทางการเงนิค้างรบั 

รายไดจ้ากสญัญาเช่าระยะยาวรบัรูต้ลอดอายุของสญัญาเช่า�ดยใช้วธิเีงนิลงทุนสุทธ�ิ��งสะท้อนอตัราผลตอบ�ทนคงที�ทุกงวด 
ต้นทุนทางตรงเริ�ม�รกที�รวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงนิเริ�ม�รก�ละจะทยอยรบัรู�้ดยลดจากรายไดต้ลอด

อายขุองสญัญาเช่า 
 
สนิทร�ัย�ที�ให้เช่าตามสญัญาเช่าด�าเนินงานรวม�สดงอยู่ในงบ�สดง�านะการเงนิในส่วนที�ดนิ อาคาร�ละอุปกรณ� �ละตดัค่าเส��อม

ราคาตลอดอายุการใหป้ระ�ยชน�ของสนิทร�ัย�ด้วยเกณ��เดยีวกนักบัรายการที�ดนิ อาคาร�ละอุปกรณ�ของกลุ่มบรษิทั���งมลีกัษณะ
คลา้ยคล�งกนั รายไดค้า่เช่า �สทุธจิากสิ�งตอบ�ทนจูงใจที�ไดจ้่ายให�้ก่ผูเ้ช่า� รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
 

5.15 หนี�สินทางการเงิน 

 
 การจดัประเภท 

 
กลุ่มบรษิทัจะ�ิจารณาจดัประเภทเคร��องม�อทางการเงนิที�กลุ่มบรษิทัเป็นผู้ออกเป็นหนี�สินทางการเงนิหร�อตราสารทุน�ดย

�จิารณาภาระผกู�นัตามสญัญา ดงันี� 

• หากกลุ่มบรษิทัมภีาระผกู�นัตามสญัญาที�จะตอ้งสง่มอบเงนิสดหร�อสนิทร�ัย�ทางการเงนิอ��นใหก้บักจิการอ��น �ดยไม่
สามารถปฏเิสธการช�าระหร�อเล��อนการช�าระออกไปอย่างไม่มกี�าหนดได้นั �น เคร��องม�อทางการเงนินั �นจะจดัประเภท

เป็นหนี�สนิทางการเงนิ เวน้�ต่ว่าการช�าระนั �นสามารถช�าระ�ดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบรษิทัเองดว้ยจ�านวน

ตราสารทุนที�คงที�เ���อ�ลกเปลี�ยนกบัจ�านวนเงนิที�คงที� 

• หากกลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูก�นัตามสญัญาหร�อสามารถเล��อนการช�าระภาระผูก�นัตามสญัญาไปได้ เคร��องม�อ 
ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
เงนิกู้ย�มจดัประเภทเป็นหนี�สนิหมุนเวยีนเม��อกลุ่มบรษิทัไม่มสีทิธอินัปรา�จากเง��อนไขให้เล��อนช�าระหนี�ออกไปอีกเป็นเวลา 

ไมน้่อยกวา่ 12 เด�อน นบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 
 การวดัมลูค่า 

 

ในการรบัรูร้ายการเม��อ�รกเริ�ม กลุ่มบรษิทัต้องวดัมูลค่าหนี�สนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม �ละวดัมูลค่าหนี�สนิทางการเงนิ
ทั �งหมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจ�าหน่าย 
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 การรบัรูร้ายการ การตดัรายการและการเปลี�ยนแปลงเง��อนไขของสญัญา 

 

กลุ่มบรษิทัต้องรบัรูห้นี�สนิทางการเงนิในงบแสดงฐานะการเงนิเ��าะเม��อกลุ่มบรษิทัเป�นคู่สญัญาตามข้อกําหนดของสญัญา
ของเคร��องม�อทางการเงนินั �น กลุ่มบรษิทัตดัรายการหนี�สนิทางการเงนิออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเม��อภาระ�กู�นัที�ระบุใน

สญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ หร�อไดม้กีารยกเลกิไป หร�อสิ�นสดุลงแลว้ 
 
หากกลุ่มบรษิัทมกีารเจรจาต่อรองหร�อเปลี�ยนแปลงเง��อนไขของหนี�สินทางการเงนิ กลุ่มบรษิทัจะต้อง�ิจาร�าว่ารายการ

ดงักล่าวเข้าเง��อนไขของการตดัรายการหร�อไม่ หากเขา้เง��อนไขของการตดัรายการ กลุ่มบรษิทัจะต้องรบัรูห้นี�สนิทางการเงนิ
ใหม่ด้วยมูลค่ายุติ�รรมของหนี�สนิใหม่นั �น และตดัรายการหนี�สนิทางการเงนินั �นด้วยมูลค่าตามบญัชทีี�เหล�ออยู่ และรบัรูส้่วน
ต่างในรายการกําไร�ขาดทุนอ��นในกําไรหร�อขาดทุน 

 
หากกลุ่มบรษิทั�จิาร�าแล้ววา่การต่อรองเง��อนไขดงักล่าวไม่เขา้เง��อนไขของการตดัรายการ กลุ่มบรษิทัจะปรบัปรุงมูลคา่ของ
หนี�สินทางการเงนิ�ดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาด้วยอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิเดิม (Original effective interest 

rate) ของหนี�สนิทางการเงนินั �น และรบัรูส้ว่นต่างในรายการกําไรหร�อขาดทุนอ��นในกําไรหร�อขาดทุน 
 

5.16 ต้นทุนการกู้ยืม 

 
ต้นทุนการกู้ย�มของเงนิกู้ย�มที�กู้มาทั �วไปและที�กู้มา�ดยเ��าะที�เกี�ยวข้อง�ดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หร�อการ�ลิต

สนิทร�ัย�ที�เขา้เง��อนไข ต้องนํามารวมเป�นส่วนหน��งของราคาทุนของสนิทร�ัย�นั �น �ดยสนิทร�ัย�ที�เข้าเง��อนไข ค�อ สนิทร�ัย� 
ที�จําเป� นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมสินทร�ัย�นั �นให้อยู่ในสภา��ร้อมที�จะใช้ได้ตามประสงค�หร�อ�ร้อมที�จะขาย  
การรวมต้นทุนการกู้ย�มเป�นราคาทุนของสนิทร�ัย�ต้องสิ�นสุดลงเม��อการดําเนินการส่วนใหญ่ที�จําเป�นในการเตรยีมสนิทร�ัย� 

ที�เขา้เง��อนไขใหอ้ยูใ่นสภา��รอ้มที�จะใชไ้ดต้ามประสงค�หร�อ�รอ้มที�จะขายไดเ้สร�จสิ�นลง 
 
ตน้ทุนการกูย้�มอ��น � บนัท�กเป�นคา่ใชจ้า่ยในงวดที�เกดิข��น 

 

5.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

คา่ใช้จ่ายภาษเีงนิไดส้ําหรบังวดประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะรบัรูใ้น

งบกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอ��น หร�อรายการที�รบัรู�้ดยตรงไป
ยงัสว่นของเจา้ของ 

 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนั 

 

ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัคํานว�จากอตัราภาษีตามก�หมายภาษีที�มี�ลบงัคบัใช้อยู่ หร�อที�คาดได้ค่อนข้างแน่วา่จะม�ีล
บงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน �ูบ้รหิารจะประเมนิส�านะของการย��นแบบแสดงรายการภาษเีป�นงวด � ในกร�ีที�

การนําก�หมายภาษีไปปฏิบัติข��นอยู่กับการตีความ กลุ่มบรษิัทจะตั �งประมา�การค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสมจากจํานวน 
ที�คาดวา่จะตอ้งจา่ยชําระแก่หน่วยงานจดัเก�บภาษ ี
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัร�เ้ม��อเกดิผลต่างชั �วคราวระหว่าง�านภาษขีองสนิทร�ัย��ละหนี�สนิ �ละราคาตามบญัชทีี��สดงอย�่
�นงบการเงนิ อยา่งไรก�ตามกล�่มบรษิทัจะไมร่บัร�ภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชั �วคราวที�เกดิจากเหต�การ��ต่อไ�นี� 

• การรบัร�เ้ริ�ม�รกของรายการสนิทร�ัย�หร�อรายการหนี�สนิที�เกดิจากรายการที�ไม่�ช่การรวม��รกจิ �ละไม่มผีลกระทบ 
ต่อกําไรหร�อขาดท�นทั �งทางบญัช�ีละทางภาษ ี 

• ผลต่างชั �วคราวของเงนิลงท�น�นบรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม �ละส่วนได้เสยี�นการร่วมค้าที�กล�่มบรษิทัสามาร�ควบค�ม
จงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั �วคราว�ละการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวมคีวามเ��นไ�ไดค้่อนขา้ง�น่ว่า

จะไมเ่กดิข��นภาย�นระยะเวลาที�คาดการ��ได�้นอนาคต 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีาํนว�จากอตัราภาษทีี�มผีลบงัคบั�ชอ้ย� ่หร�อที�คาดไดค้อ่นขา้ง�น่ว่าจะมผีลบงัคบั�ชภ้าย�นสิ�นรอบ

ระยะเวลาที�รายงาน �ละคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไ��ชเ้ม��อสนิทร�ัย�ภาษีเงนิได้รอตดับญัชทีี�เกี�ยวข้องได�้ช้�ระโยชน� 
หร�อหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจา่ยชําระ 
 

สนิทร�ัย�ภาษีเงินได้รอตดับญัชีจะรบัร�้หากมีความเ��นไ�ได้ค่อนข้าง�น่ว่ากล�่มบรษิทัจะมีกําไรทางภาษีเ�ียง�อที�จะนํา
จาํนวนผลต่างชั �วคราวนั �นมา�ช�้ระโยชน�  
 

สินทร�ัย�ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี�ละหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะ�สดงหักกลบกันก�ต่อเม��อกิจการมีสิท� ิ
ตามก�หมายที�จะนําสนิทร�ัย�ภาษีเงนิไดข้องงวด�ัจจ�บนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษีเงนิไดข้องงวด�ัจจ�บนั �ละทั �งสนิทร�ัย�

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช�ีละหนี�สนิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชเีกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงนิได้ที��ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเก�บภาษี
หน่วยงานเดยีวกนั���งตั �ง�จจะจา่ยหนี�สนิ�ละสนิทร�ัย�ภาษเีงนิไดข้องงวด�ัจจ�บนัดว้ยยอดส�ท� ิ
 

5.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
ผล�ระโยชน�ระยะสั �น 

 

ผล�ระโยชน��นักงานระยะสั �น ค�อ ผล�ระโยชน�ที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาย�น 12 เด�อนหลงัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัช ี
เช่น ค่าจ้าง เงนิเด�อน �ละโบนัส ของ�นักงาน�ัจจ�บนัที�รบัร�ต้ามช่วงเวลาการ�ห้บรกิารของ�นักงานไ�จน��งวนัสิ�นส�ดรอบ

ระยะเวลารายงาน กล�่มบรษิทัจะบนัท�กหนี�สนิดว้ยจาํนวนที�คาดวา่จะตอ้งจา่ย 
 

 โครงการสมทบเงนิ 
 

โครงการสมทบเงิน ได้�ก่ โครงการกองท�นสํารองเลี�ยงชี� กล�่มบริษัทจะจ่ายเงินสมทบ�ห้กองท�น�นจํานวนเงินที�คงที�  

กล�่มบรษิทัไม่มภีาระผ�ก�นัที�ต้องจ่ายชําระเ�ิ�มเติมเม��อไดจ้่ายเงนิสมทบ�ล้ว เงนิสมทบจะ��กรบัร�เ้��นค่า�ช้จ่ายผล�ระโยชน�
�นกังานเม��อ��งกําหนดชําระ 
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ผลประโยชน์เมื�อเกษยี�อายุ 
 

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษีย�อายุกําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ที�พนักงานจะได้รบัเมื�อเกษีย�อายุ โดยมกัข��นอยู่กบั
ปัจจยัหลายประการ เช่น อาย ุจาํนวนปีที�ใหบ้รกิาร และคา่ตอบแทนเมื�อเกษยี�อาย ุ

 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี�คํานว�โดยนักค�ิต�าสตร์ประกันภัยอิสระทุกปีด้วยวิ�ีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมา�การไว ้ 
���งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมา�โดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทน 

ในตลาดของพนั�บัตรร�ับาล ���งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมา�การกระแสเงินสด และวนัครบกําหนดของหุ้นกู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชําระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยี�อาย ุ
 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้าของผา่นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นในงวดที�เกดิข��น และรวมอยู่ใน
กําไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 
 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 
 
กลุ่มบรษิทัไดจ้ดัใหม้โีครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นสําหรบัพนกังานที�ทํางานครบระยะเวลาที�กําหนดตามนโยบายของกลุ่ม

บรษิทั 
 
หนี�สนิผลประโยชน์พนักงานจะถูกบนัท�ก เช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื�อเกษีย�อายุ ยกเวน้การรบัรูก้ําไรและขาดทุนจากการ

วดัมลูคา่ใหมท่ี�บนัท�กในกําไรหรอืขาดทุน 
 

ผลประโยชน์เมื�อเลกิจา้ง 

 
กลุ่มบรษิทัจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื�อเลกิจา้งก่อนถ�งกําหนดเมื�อ ก) กลุ่มบรษิทัไมส่ามารถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ และ ข) 

กิจการรบัรู้ต้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสร้างที�เกี�ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที�มีกําหนดชําระเกินกว่า 12 เดือนภายหลงัรอบ

ระยะเวลารายงานตอ้งคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนั 
 

5.19 ประมา�การหนี�สิน 

 
กลุ่มบรษิทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามก�หมายหรอืตามข้อตกลงที�จดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเนื�องมาจากเหตุการ�์ในอดีต 

���งการชําระภาระผูกพนันั �นมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มบรษิทัต้องสู�เสยีทรพัยากรออกไป และประมา�
การจาํนวนที�ตอ้งจา่ยได ้
 

กลุ่มบริษัทจะวดัมูลค่าของจํานวนประมา�การหนี�สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ 
ภาระผกูพนั การเพิ�มข��นของประมา�การหนี�สนิเนื�องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจา่ย 
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5.20 ทุนเรือนหุ้น 

 

ห�้นสามญัที�บริษัทสามาร�กําหนดการจ่ายเงินปัน�ลได้อย่างอิสระจะจดัประเภทไว้เป� นส่วนของเจ้าของ ต้นท�นส่วนเพิ�ม 
ที�เกี�ยวกบัการออกห�น้ใหม่�ึ�งส�ท�จิากภาษจีะแสดงไวใ้นส่วนของเจา้ของโดยนําไปหกัจากสิ�งตอบแทนที�ไดร้บัจากการออกห�น้
ดงักล่าว 

 
ห�น้ท�น�ื�อคนื 

 
กรณีที�บรษิทัในกล�่มบรษิทั�ื�อห�้นสามญัของบรษิทักลบัคนื สิ�งตอบแทนที�จ่ายไปรวม�ึงต้นท�นเพิ�มเติมที�เกี�ยวข้องโดยตรง 
�ส�ท�จิากภาษีเงนิได้) จะรบัร�เ้ป�นห�้นท�น�ื�อคนืและแสดงเป�นรายการหกัจากยอดรวมของส่วนของเจ้าของของบรษิทัจนกว่า 

ห�น้ท�น�ื�อคนืดงักล่าวจะ��กยกเลกิไปหรอืจําหน่ายออกไปใหม่ เมื�อมกีารจําหน่ายห�้นท�น�ื�อคนืออกไปใหม่ สิ�งตอบแทนใด �  
ที�ได้รบัจากการนําห�น้ท�น�ื�อคนืออกจําหน่ายใหม่ส�ท�จิากต้นท�นเพิ�มเติมที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงส�ท�จิากภาษีเงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้ง 
จะแสดงรวมไวใ้นสว่นของเจา้ของ 

 

5.21 การรบัรู้รายได้ 

 

กล�่มบรษิทัรบัร�ร้ายได้เมื�อล�กค้าได้รบัการควบค�มสนิค้าหรอืบรกิารด้วยจํานวนเงนิของสิ�งตอบแทนส�ท�ทิี�กล�่มบรษิทัคาดว่า 
จะมีสิท�ิได้รบัเป�นการแลกเปลี�ยน กล�่มบรษิัทจะบรรล�เงื�อนไขในการรบัร�้รายได้ตามเงื�อนไขในสญัญาที�ทํากับล�กค้าเมื�อ 
ส่งสนิค้าและโอนการควบค�มสนิคา้ให้แก่ล�กค้า ในวนัที�ทําสญัญากบัล�กค้า กล�่มบรษิทัประเมนิสนิค้าที�ระบ�ในสญัญาเพื�อระบ�

ภาระที�ต้องปฏบิตัติามสญัญา แต่ละภาระที�ตอ้งปฏบิตัใินสญัญาคอืการส่งมอบสนิคา้และบรกิารที�มคีวามแตกต่างกนั ราคาของ
รายการต้องปันส่วนให้แต่ละภาระที�ต้องปฏิบัติในสญัญาโดยใช้เกณฑ์ของราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการ 

ที�แตกต่างกนัตามสญัญาที�ทําไวก้บัล�กคา้เพื�อใหแ้น่ใจว่าการรบัร�ร้ายได�้�กตอ้งและรบัร�ใ้นเวลาที�เหมาะสม 
 
กล�่มบรษิทัรบัร�ร้ายได้เมื�อไดป้ฏิบตัติามภาระที�ต้องปฏิบตัิตามสญัญาแล้วโดยการส่งมอบสนิค้าหรอืบรกิารที�สญัญาให้ล�กค้า  

�ึ�งเป�นเวลาที�ล�กค้าได้การควบค�มสนิคา้หรอืบรกิารนั �น จํานวนเงนิรายได้ที�รบัร�ค้อืจํานวนเงนิที�ปันส่วนให้ภาระที�ต้องปฏิบตั ิ
ที�เสร�จสิ�นนั �น ภาระที�ต้องปฏิบตัิอาจเสร�จสิ�น ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง �Point in time) สําหรบักรณีการส่งมอบสนิคา้ทั �ว � ไปให้

ล�กคา้ หรอืตลอดช่วงเวลาหนึ�ง �Over time) สาํหรบักรณีการสง่มอบบรกิารทั �ว � ไปใหล้�กคา้ 

 
รายไดด้อกเบี�ยรบัร�ต้ามเกณฑค์งคา้งและอตัรา�ลตอบแทนที�แทจ้รงิ 
 

รายได้เกี�ยวกบัค่าสทิ�ริบัร�้ตามรายการที�เกิดขึ�นหลงัระหว่าง ก) การขายหรอืการใช้งานในภายหลงั และ ข) ความพึงพอใจ
บางสว่นหรอืทั �งหมดในภาระที�ตอ้งปฏบิตัใินสญัญา �ึ�งมกีารจดัสรรคา่สทิ�ติามการขายหรอืการใชง้าน 

 
รายไดเ้งนิปัน�ลรบัร�เ้มื�อสทิ�ทิี�จะไดร้บัเงนิปัน�ลนั �นเกดิขึ�น 
 

5.22 การจ่ายเงินปันผล 

 
เงนิปัน�ลที�จา่ยไปยงั���้อืห�น้ของบรษิทัจะรบัร�เ้ป�นหนี�สนิในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเ�พาะกจิการในรอบระยะเวลาบญัช ี

�ึ�งที�ประช�ม���้อืห�น้ของบรษิทัไดอ้น�มตักิารจ่ายเงนิปัน�ล เงนิปัน�ลระหว่างกาลจะรบัร�เ้มื�อไดร้บัการอน�มตัจิากคณะกรรมการ

บรษิทั 
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5.23 สญัญาอนุพนัธแ์ละกิจกรรมป�องกนัความเสี�ยง 

 

กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายการส�ั�าอนุ�นั�เ์มื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายตุ�ิรรม � วนัท��เขา้ทําส�ั�าและวดัมูลคา่ต่อมาใน�ายหลงัดว้ย
มลูค่ายุต�ิรรม � วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน การบ�ั��สําหรบัการเปล��ยนแปลงของมูลค่ายุติ�รรมใน�ายหลงัข��นอยู่กบัว่า
กลุ่มบรษิทั�ดก้ําหนดให้ส�ั�าอนุ�นั�ด์งักล่าวเป�นเครื�องมอืท��ใ�้ป้องกนัความเส��ยงหรอื�ม่ รวมทั �ง ลกัษ�ะของรายการท��ม�

การป้องกนัความเส��ยง กลุ่มบรษิทักําหนดใหส้�ั�าอนุ�นั�ส์่วนหน��งเป�นเครื�องมอืท��ใ�ป้้องกนัความเส��ยง ดงัต่อ�ปน�� 

• การป้องกนัความเส��ยงในมูลค่ายุต�ิรรมของสนิทร�ัยห์รอืหน��สนิท��รบัรูร้ายการแล้ว หรอืส�ั�า�ูกมดัท��ยงั�ม่�ด้รบัรู้
รายการ �การป้องกนัความเส��ยงในมลูคา่ยตุ�ิรรม� หรอื 

• การป้องกนัความเส��ยงส่วนท��เก��ยวข้องกบักระแสเงินสดของรายการสินทร�ัย์หรอืหน��สนิท��รบัรู้รายการแล้ว หรอื
รายการท��คาดการ�์ท��ม�ความเป�น�ป�ดค้อ่นขา้งแน่ในระดบัสงูมาก �การป้องกนัความเส��ยงในกระแสเงนิสด� 

 

� วนัท��รบัรูค้วามสมั�นั�ใ์นการป้องกนัความเส��ยง กลุ่มบรษิทัม�การจดัทําเอกสารท��ระบุความสมั�นั�ท์างเศรษ�กิจระหว่าง
เครื�องมือท��ใ�้ป้องกันความเส��ยงและรายการท��ม�การป้องกันความเส��ยง ���งรวม��งการเปล��ยนแปลงในกระแสเงินสดของ
เครื�องมอืท��ใ�ป้้องกนัความเส��ยงท��คาดวา่จะ�ดเ�ยการเปล��ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรายการท��ม�การป้องกนัความเส��ยง กลุ่ม

บรษิทัจดัทําเอกสารเก��ยวกบัวตั�ุประสงคข์องการบรหิารความเส��ยงและกลยุท�ท์��นํามาใ�้ในการจดัการกบัรายการท��ม�ความ
เส��ยง มูลค่ายุต�ิรรมของส�ั�าอนุ�นั�์ท��ใ�้ป้องกนัความเส��ยงทั �งจํานวน�ด้ม�การจดัประเ�ทเป�นสนิทร�ัย�์ม่หมุนเว�ยนหรอื
หน��สนิ�มห่มุนเว�ยนเมื�อระยะเวลาจน��งวนัครบกําหนดของรายการท��ม�การป้องกนัความเส��ยงม�จาํนวนมากกว่า 12 เดอืน และ

จดัประเ�ทเป�นสนิทร�ัยห์มุนเว�ยนหรอืหน��สนิหมุนเว�ยนเมื�อระยะเวลาจน��งวนัครบกําหนดของรายการท��ม�การป้องกนัความ
เส��ยงม�จํานวน�ม่เกิน 12 เดือน กลุ่มบรษิัทจดัประเ�ทส�ั�าอนุ�นั�์ท���ม่�ด้ป�ิบัติตามการบั���ป้องกนัความเส��ยงเป�น

สนิทร�ัย์�ม่หมุนเว�ยนหรอืหน��สนิ�ม่หมุนเว�ยนเมื�อระยะเวลาจน��งวนัครบกําหนดของรายการท��ม�การป้องกนัความเส��ยงม�
จาํนวนมากกว่า 12 เดอืน และจดัประเ�ทเป�นสนิทร�ัยห์มนุเว�ยนหรอืหน��สนิหมนุเว�ยนเมื�อระยะเวลาจน��งวนัครบกําหนดของ
รายการท��ม�การป้องกนัความเส��ยงม�จาํนวน�ม่เกนิ 12 เดอืน 

 
กลุ่มบรษิทัรบัรูส้่วนท��ม�ประสทิ��ิลของการเปล��ยนแปลงในมูลค่ายุต�ิรรมของส�ั�าอนุ�นั��์��งม�การกําหนดและเข้าเงื�อน�ข

ของการป้องกนัความเส��ยงในกระแสเงนิสดในสํารองการป้องกนัความเส��ยงในกระแสเงนิสด���งรวมอยูใ่นส่วนของ�ู�้อืหุน้ และ

รบัรูก้ํา�รหรอืขาดทุนท��เก��ยวขอ้งกบัส่วนท���ม่ม�ประสทิ��ิลในกํา�รหรอืขาดทุนทนัท�ท��เกิดข��น ���งแสดงรวมอยู่ในรายการกํา�ร
หรอืขาดทุนอื�น 
 

เมื�อม�การใ�้ส�ั�า�ื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าในการป้องกนัความเส��ยงของรายการในอนาคต �ดยทั �ว�ปกลุ่มบรษิทั
กําหนดให้การเปล��ยนแปลงในมูลค่ายุติ�รรมของส�ั�า�ื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าขององค์ประกอบราคาปัจจุบนั

เท่านั �นท��เป�นเครื�องมอืท��ใ�้ป้องกนัความเส��ยง และรบัรู้กํา�รหรอืขาดทุนในส่วนท��เก��ยวข้องกบัส่วนท��ม�ประสิท�ิ�ลของการ
เปล��ยนแปลงในองคป์ระกอบราคาปัจจุบนัของส�ั�า�ื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าในสํารองรายการป้องกนัความเส��ยง 
ในกระแสเงนิสด ���งรวมอยู่ในส่วนของ�ู้�ือหุ้น กลุ่มบริษทัรบัรู้การเปล��ยนแปลงในองค์ประกอบราคาล่วงหน้าของส�ั�า  

���งเก��ยวขอ้งกบัรายการท��ม�การป้องกนัความเส��ยง �องค์ประกอบราคาล่วงหน้าท��สอดคล้องกนั� เป�นกํา�รขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น 
ในส่วนของสํารองต้นทุนในการป้องกนัความเส��ยง���งแสดงรวมอยู่ในส่วนของ�ู้�อืหุน้ ในบางกร�� กลุ่มบรษิทัอาจกําหนดให้

การเปล��ยนแปลงในมูลค่ายุติ�รรมของส�ั�า�ื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทั �งจํานวน �รวมทั �งองค์ประกอบราคา

ล่วงหน้า� เป�นเครื�องมอืท��ใ�้ป้องกนัความเส��ยง และรบัรูส้่วนท��ม�ประสทิ��ิลของการเปล��ยนแปลงในมูลค่ายุต�ิรรมของส�ั�า
�ื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทั �งจาํนวนในสาํรองการป้องกนัความเส��ยงในกระแสเงนิสด���งรวมอยูใ่นสว่นของ�ู�้อืหุน้ 
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จํานวนที�สะสมในส่วนของผู้ถือหุ้นจะมกีารจดัประเ�ทรายการเป็นกําไรหรอืขาดทุนในงวดที�กลุ่มบร�ิทัรบัรู้รายการที�มกีาร
ป้องกนั�วามเสี�ยงเป็นกําไรหรอืขาดทุน 

 
เมื�อเ�รื�องมอืที�ใ�้ป้องกนั�วามเสี�ยงนั �นสิ�นสุดอายุ มกีารจําหน่ายหรอืยกเลิก หรอืเมื�อการป้องกนั�วามเสี�ยงดงักล่าวไม่เข้า

เงื�อนไขของการบ�ั�ป้ีองกนั�วามเสี�ยง กลุ่มบร�ิทัจะจดัประเ�ทรายการกําไรหรอืขาดทุนและตน้ทุนในการป้องกนั�วามเสี�ยง
ที�สะสมและเ�ยแสดงรวมไวใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้ตามเดมิจนกระทั �งเกดิรายการที��าดการ�� หรอืเมื�อรายการที��าดการ��ไม่�าด
วา่จะเกดิอกีต่อไป กลุ่มบร�ิทัจะจดัประเ�ทรายการกําไรหรอืขาดทุนและต้นทุนในการป้องกนั�วามเสี�ยงที�สะสมและเ�ยแสดง

รวมไวใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้เป็นกําไรหรอืขาดทุนทนัท ี
 
ตราสารอนุ�นั��บางตัวไม่มี�ุ�สมบัติในการป้องกนั�วามเสี�ยง การเปลี�ยนแปลงในมูล�่ายุติ�รรมของตราสารอนุ�นั�� 

ทางการเงนิที�ไมเ่ขา้เงื�อนไขการบ�ั�ป้ีองกนั�วามเสี�ยงรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุนและรวมอยูใ่นกําไร �ขาดทุน� อื�น 
 

5.24 ส�ั�าคํ�าประกนั�างการเงิน 

 
กลุ่มบร�ิทัรบัรูห้นี�สนิทางการเงนิจากส�ั�า�ํ�าประกนัเมื�อกลุ่มบร�ิทัให้การ�ํ�าประกนัทางการเงนิที�มูล�่ายุติ�รรม � วนัที�
รบัรูเ้ริ�มแรก และรบัรูม้ลู�า่ใน�ายหลงัดว้ยจาํนวนที�สงูกวา่ระหว่าง 

• จาํนวนผลขาดทุนดา้นเ�รดติที��าดว่าจะเกดิข��นที��ํานว�ตามขอ้กําหนดของมาตร�านการรายงานทางการเงนิฉบบั
ที� 9 และ 

• จาํนวนที�รบัรูเ้ริ�มแรกหกัดว้ยรายไดท้ี�รบัรูต้ามการรบัรูร้ายได�้ายใต้มาตร�านการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15 
 
มลู�่ายุต�ิรรมของส�ั�า�ํ�าประกนัทางการเงนิกําหนดจากมูล�่าปัจจบุนัของผลต่างในกระแสเงนิสดระหว่าง ก� กระแสเงนิสด
ตามส�ั�าของหนี�สินที�เกี�ยวข้อง และ ข� กระแสเงนิสดที�จะต้องจ่าย�ําระในกร�ีที�ไม่มีการ�ํ�าประกันดงักล่าว หรือการ

ประมา�จาํนวนเงนิที�ตอ้งจา่ยใหแ้ก่บุ��ล�ายนอกสาํหรบัเ�ื�อ�อน�าระผูก�นัดงักล่าวออกไป 
 

ส�ั�า�ํ�าประกนัที�เกี�ยวข้องกบัเงนิกู้ยมืหรอื�่าใ�้จ่าย�้างจ่ายอื�น � ที�ไม่ได้รบัผลตอบแทน มูล�่ายุต�ิรรมจะแสดงรวมเป็น

สว่นหน��งของตน้ทุนของเงนิลงทุน 
 

  6 การจดัการความเสี�ยง�างการเงิน 

 

6.1 ปัจจยัความเสี�ยง�างการเงิน 

 

กจิกรรมของกลุ่มบร�ิทัม�ีวามเสี�ยงทางการเงนิ ���งได้แก่ �วามเสี�ยงจากตลาด �รวมถ�ง�วามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนและ
�วามเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย� �วามเสี�ยงดา้นการใหส้นิเ�ื�อ และ�วามเสี�ยงดา้นส�า��ล่อง แผนการจดัการ�วามเสี�ยงของ
กลุ่มบร�ิทัจ�งมุ่งเน้น�วามผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาว�ิกีารลดผลกระทบที�ทําให้เสยีหายต่อผลการดําเนินงาน 

ทางการเงินของกลุ่มบริ�ัทให้เหลือน้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได้ กลุ่มบริ�ัทจ�งใ�้เ�รื�องมืออนุ�ัน��ทางการเงินเ�ื�อป้องกัน 
�วามเสี�ยงบางประการที�จะเกดิข��น 

 
การจดัการ�วามเสี�ยงดาํเนินงาน�ดยสว่นงานบรหิารเงนิของกลุ่มบร�ิทั �ดยน�ยบายของกลุ่มบร�ิทัไดร้วมน�ยบาย�วามเสี�ยง
ในดา้นต่าง � ไดแ้ก่ �วามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเท� �วามเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย �วามเสี�ยงจากการให้

สนิเ�ื�อ และ�วามเสี�ยงดา้นส�า��ล่อง �ดยหลกัการในการป้องกนั�วามเสี�ยงเป็นไปตามน�ยบายที�อนุมตั�ิดย��ะกรรมการ
บร�ิทัและยงัใ�เ้ป็นเ�รื�องมอืหลกัในการสื�อสารและ�วบ�มุ�ดยสว่นงานบรหิารเงนิของกลุ่มบร�ิทั 
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งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
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6.1.1 ความเส��ยงดา้�ตลาด 

 

ก) ความเส��ยง�ากอตัราแลกเ�ล��ย� 
 

เ���อง�ากกล�่ม�ร�ิทัด�าเ�ิ�งา�ระ�ว่าง�ระเท�ย่อมม�ความเส��ยง�ากอตัราแลกเ�ล��ย�เง�ิตราต่าง�ระเท�อ�ัเก��ยวเ���อง�ากการ���อ
ขายสิ�ค้าและกู้ย�มเง�ิท��เ�� �เง�ิตราต่าง�ระเท� กล�่ม�ร�ิัทม�แ�วทาง�ร�ิารความเส��ยง�ดย�ิ�าร�าการเข้าท�าสญัญา
แลกเ�ล��ย�เง�ิตราต่าง�ระเท�ล่วง��้าตามความเ�มาะสม กล�่ม�ร�ิทัใช้สญัญาแลกเ�ล��ย�เง�ิตราต่าง�ระเท�ล่วง��้าท��เขา้

ท�าก�ัส�า��ัการเง�ิเ���อ�้องการความเส��ยง�ากอตัราแลกเ�ล��ย�ท��เก��ยวเ���องก�ัสก�ลเง�ิท��ใชว้ดัมลูคา่ 
 
กล�่ม�ร�ิทัใช้เคร��องม�อ�้องก�ัความเส��ยงเง�ิตราต่าง�ระเท��ดยการเขา้ท�าสญัญาสทิธเิล�อกและสญัญาฟอรเ์วริด์เ���อ�้องก�ั

ความเส��ยง�ากอตัราแลกเ�ล��ย� กล�่ม�ร�ิทัก�า��ด��ย�ายว่าเง��อ��ขของสญัญาดงักล่าว�ะต้องเ�����ใ�แ�วทางเด�ยวก�ั
ความเส��ยงของรายการท���ูก�้องก�ัความเส��ยง�ั �� 
 

กล�่ม�ร�ิัทเล�อกก�า��ดใ�้เ��าะการเ�ล��ย�แ�ลงใ�มูลค่าขององค์�ระกอ�ราคา�ั�����ั (Spot component) ของสญัญา 
ฟอร์เวิร์ดใ�ความสมั�ั�ธ์ของการ�้องกั�ความเส��ยง �ดยมูลค่าขององค์�ระกอ�ราคา�ั����ั�ดงักล่าวอ้างอิง�ากอตัรา

แลกเ�ล��ย�ท��เก��ยวข้องใ�ตลาด �ลต่างระ�ว่างอตัราแลกเ�ล��ย�ล่วง��้าตามสญัญาและอตัราแลกเ�ล��ย�ใ�ตลาดค�อค่า
สะทอ้�สว่�ต่างของอตัราดอกเ���ยใ�สองสก�ล (Forward points) �ะ�ูกคดิลดตามระยะเวลา�ากการคดิลด�ั ��ม��ัยส�าคญั 
 

มูลค่าท��แท้�รงิ (Intrinsic value) ของสทิธเิล�อกก�า��ด�ดยอ้างอิง�ากอตัราแลกเ�ล��ย�ท��เก��ยวของใ�ตลาด �ลต่างระ�ว่าง
อตัราแลกเ�ล��ย�ท���ะใช้สทิธ ิ� ว�ัคร�ก�า��ดตามสญัญา (Strike rate) และอตัราแลกเ�ล��ย�ใ�ตลาด � �ั�����ัท��คดิลดค�อ
มลูคา่ตามเวลา (Time value) �ะ�ูกคดิลดตามระยะเวลา�ากการคดิลด�ั ��ม��ยัส�าคญั 

 
การเ�ล��ย�แ�ลงใ�มลูค่าองค�์ระกอ�ของราคาล่วง��้า (Forward element) ของสญัญาฟอรเ์วริด์และมลูคา่ตามเวลาของสทิธิ

เล�อกท��เก��ยวขอ้งก�ัรายการท���ูก�้องก�ัความเส��ยง�ะรอร�ัรูใ้�ต�้ท��ส�ารองการ�้องก�ัความเส��ยง 

 
กล�่ม�ริ�ัทยัง�ด้เข้าท�าสัญญาฟอร์เวิร์ดส�า�ร�ัการคาดการ�์การ���อใ�ช่วง 12 เด�อ�ข้าง��้า ���ง�ม่เข้าเง��อ��ขการ 

เ���รายการท��ม�ความเ������ดค้่อ�ขา้งแ�่ใ�ระด�ัสูงมาก ดงั�ั �� ��ง�ม่เ�����ตามขอ้ก�า��ดของการ�ญัช��้องก�ัความเส��ยง 

(การ�้องก�ัความเส��ยงเชิงเ�ร��กิ�) ���งสญัญาฟอร์เวริ์ดดงักล่าวเ�����ตาม��ย�ายการ�้องก�ัความเส��ยงเช่�เด�ยวก�ั
สญัญาอ���ั�ธ์อ��� � ทั �ง���  สญัญาฟอร์เวิร์ดท���ม่เข้าเง��อ��ข����ะร�ัรู้เ�� �รายการ��อ�ว้เ���อค้าและร�ัรู้ก�า�ร�ร�อขาดท�� 

ท��เก��ยวขอ้งใ�ก�า�ร�ร�อขาดท�� 
 

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ควา�เสี�ยง 
 

ยอดคงเหล�อ�องสิน�ร�ัย์แล�หนี�สิน�างการเงนิ�นสกุลเงินตราต�างปร�เ���องกลุ��บรษิ�ัแล�บรษิ�ั ซ��งสรุปเป็นหน�วย 
สกุลเงนิ �ดีงันี� 

 

 งบการเงินรวม 

 สินทรพัยท์างการเงิน หนี�สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี�ยน�วัเฉลี�ย 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนัสกลุเงิน พนัสกลุเงิน พนัสกลุเงิน พนัสกลุเงิน บาทต่อสกลุเงิน บาทต่อสกลุเงิน 
       

ยโูร 425,236 415,946 77,245 55,199 36.88 33.73 

ดอลลารส์หรฐั 1,327,540 1,264,105 392,527 442,988 30.04 30.15 
เยน 51,399 44,071 134,567 117,266 0.29 0.28 

โครนนอรเ์วย ์ 55,815 14,302 49,382 93,925 3.50 3.42 

ปอนดอ์งักฤษ 116,939 108,515 50,820 85,177 40.64 39.52 

โครนสวเีดน 5,955 2,086 4,738 88,628 3.67 3.23 
สลอ็ตตโิปแลนด ์ 198,999 224,216 108,180 112,804 8.11 7.91 

โคลูนาเชก็ 981 890 1,413 1,179 1.41 1.32 
เซดกีานา 5,352 7,885 108 4,410 7.13 5.53 
รเูบลิรสัเซยี 1,514,284 - 769,966 - 0.41 - 

หยวน 25,424 67,972 - - 4.62 4.31 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรพัยท์างการเงิน หนี�สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี�ยน�วัเฉลี�ย 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนัสกลุเงิน พนัสกลุเงิน พนัสกลุเงิน พนัสกลุเงิน บาทต่อสกลุเงิน บาทต่อสกลุเงิน 
       

ยโูร 418,110 413,126 23,858 13,107 36.88 33.73 

ดอลลารส์หรฐั 1,043,370 1,008,339 163,364 187,751 30.04 30.15 

เยน 31,962 38,399 203 - 0.29 0.28 
โครนนอรเ์วย ์ - 114 554 537 3.50 3.42 
ปอนดอ์งักฤษ 25,553 40,534 12,746 342 40.64 39.52 

สลอ็ตตโิปแลนด ์ 98,967 111,634 - 142 8.11 7.91 

หยวน 25,424 42,264 - - 4.62 4.31 
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�ลกร�ทบจากการบญัช�ี�องกนัความเสี�ยงต่อฐาน�การเงนิ�ล��ลการดําเนินงาน 
 

�ลกร�ทบจากเคร��องม�อ��องกนัความเสี�ยงจากอตัรา�ลกเ�ลี�ยนต่อฐาน�การเงนิ�ล��ลการดําเนินงาน�องกลุ่มบร�ิทั�ล�
บร�ิทั มดีงันี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนั�ี� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

การป�องกนัความเสี�ยงด�านกระแสเงินสด     

     
สญัญา�ลกเ�ลี�ยนเงนิตราต่าง�ร�เทศล่วงหน�า     

มลูคา่ตามบญัช�ีองเคร��องม�อ��องกนัความเสี�ยง 

  (พนับาท) 1,283,457 2,243,171 1,031,884 2,318,915 

จาํนวนเงนิตามสญัญา (พนัหน่วย)     

  ดอลลารส์หรฐั 1,100,009 1,080,656 630,998 659,949 

  ยโูร 280,865 363,731 238,955 288,429 
  หยวน 32,000 45,000 32,000 45,000 

วนัครบกําหนด มกราคม 

พ.ศ. 2564 ถงึ 
ตุลาคม 

พ.ศ. 2567 

มกราคม 

พ.ศ. 2563 ถงึ 
ตุลาคม 

พ.ศ. 2566 

มกราคม 

พ.ศ. 2564 ถงึ 
ตุลาคม 

พ.ศ. 2567 

มกราคม 

พ.ศ. 2563 ถงึ 
ตุลาคม 

พ.ศ. 2566 
คา่อตัรา��องกนัความเสี�ยง (Hedge ratio) 1:1 1:1 1:1 1:1 

การเ�ลี�ยน��ลง�นมลูค่า�องเคร��องม�อที��ช���องกนั 

  ความเสี�ยง�ึ�ง�ช�เ��นเก���์นการรบัรู�ความ�มม่ ี

  �ร�สทิ��ิล�นการ��องกนัความเสี�ยงสาํหรบั�ี  
  (พนับาท) 1,581,693 1,335,242 1,395,285 1,804,303 

อตัรา�ลกเ�ลี�ยนที��ช���องกนัความเสี�ยงถวัเ�ลี�ย 
  ถ่วงนํ�าหนัก     

  ดอลลารส์หรฐั : บาท 31.03 31.07 31.16 31.48 

  ยโูร : บาท 39.24 39.88 39.24 39.88 
  หยวน : บาท 4.30 4.34 4.30 4.34 

 
 

 

บริ��ั ��ยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนั�ี� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

การป�องกนัความเสี�ยงด�านกระแสเงินสด     

     
สญัญาแลกเปลี�ยนสกุลเงนิแล�อตัราดอกเบี�ย     

มลูคา่ตามบญัช�ีองเคร��องม�อป�องกนัความเสี�ยง 
  (พนับาท) 363,481 833,882 363,481 833,882 
จาํนวนเงนิตามสญัญา (พนัหน่วย)     

  ดอลลารส์หรฐั 98,000 122,000 98,000 122,000 
  ยโูร 141,819 141,819 141,819 141,819 

  สลอ็ตตโิปแลนด ์ 100,000 112,500 100,000 112,500 

วนัครบกําหนด มกราคม 

พ.ศ. 2564 ถงึ 

เมษายน 

พ.ศ. 2569 

มกราคม 

พ.ศ. 2563 ถงึ 

เมษายน 

พ.ศ. 2569 

มกราคม 

พ.ศ. 2564 ถงึ 

เมษายน 

พ.ศ. 2569 

มกราคม 

พ.ศ. 2563 ถงึ 

เมษายน 

พ.ศ. 2569 
คา่อตัราป�องกนัความเสี�ยง (Hedge ratio) 1:1 1:1 1:1 1:1 

การเปลี�ยนแปลง�นมลูค่า�องเคร��องม�อที��ช�ป�องกนั 
  ความเสี�ยง�ึ�ง�ช�เป็นเก���์นการรบัรู�ความ�มม่ ี
  ปร�สทิ��ิล�นการป�องกนัความเสี�ยงสาํหรบัปี  

  (พนับาท) 503,618 (357,553) 503,618 (357,553) 
อตัราแลกเปลี�ยนที��ช�ป�องกนัความเสี�ยงถวัเ�ลี�ย 
  ถ่วงนํ�าหนัก      

  ดอลลารส์หรฐั : บาท 33.93 33.93 33.93 33.93 
  ยโูร : บาท 40.59 40.59 40.59 40.59 
  สลอ็ตตโิปแลนด ์: ยโูร 4.35 4.35 4.35 4.35 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนั�ี� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

การป�องกนัความเสี�ยง�นม�ลค่ายติุธรรม     

     
สญัญา�ลกเปลี�ยนสกุลเงนิ�ละอตัราดอกเบี�ย     

มลูคา่ตามบญัชขีองเคร��องม�อป้องกนัความเสี�ยง 
  (พนับาท) 54,587 70,670 54,587 70,670 
จาํนวนเงนิตามสญัญา (พนัดอลลารส์หรฐั) 30,000 30,000 30,000 30,000 

วนัครบกําหนด มถิุนายน 
พ.ศ. 2565 

มถิุนายน 
พ.ศ. 2565 

มถิุนายน 
พ.ศ. 2565 

มถิุนายน 
พ.ศ. 2565 

คา่อตัราป้องกนัความเสี�ยง (Hedge ratio) 1:1 1:1 1:1 1:1 

การเปลี�ยน�ปลง�นมลูค่าของเคร��องม�อที��ชป้้องกนั 
  ความเสี�ยง���ง�ช้เป�นเก���์นการรบัรูค้วาม�มม่ ี
  ประสทิ��ิล�นการป้องกนัความเสี�ยงสาํหรบัปี  

  (พนับาท) (19,981) 33,436 (19,981) 33,436 
จาํนวนเงนิสะสมของการปรบัปรงุการป้องกนัความ 

  เสี�ยง�นมลูคา่ยตุ�ิรรมที�คงเหล�ออยู�่นงบ�สดงฐานะ 
  การเงนิสาํหรบัรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง 
  �ด � ที��ดห้ยดุปรบั�ลกํา�ร�ละขาดทุนจากการ 

  ป้องกนัความเสี�ยง (พนับาท) 61,316 81,272 61,316 81,272 
จาํนวนเงนิสะสมของการปรบัปรงุการป้องกนัความ 
  เสี�ยง�นมลูคา่ยตุ�ิรรมของรายการที�มกีารป้องกนั 

  ความเสี�ยง �ี�งรวมอยู�่นมลูคา่ตามบญัชขีองรายการ 
  ที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงที�รบัรู�้นงบ�สดงฐานะ 
  การเงนิ (พนับาท) 13,535 (9,954) 13,535 (9,954) 

อตัราดอกเบี�ยที��ชป้้องกนัความเสี�ยงถวัเ�ลี�ย 
  ถ่วงนํ�าหนัก (รอ้ยละต่อปี) 3.7 3.7 3.7 3.7 

 
 
 

บริ�ทั ไทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว  
 

จากตารางขา้งตน้ กลุ่มบรษิทัมคีวามเสี�ยงหลกัจากการเปลี�ยน�ปลงในอตัรา�ลกเปลี�ยนระหวา่งเงนิบาทกบัเงนิดอลลารส์หร�ั� 
หรอืเงนิยูโร ความอ่อนไหวในกําไรหรอืขาดทุนก่อนภาษเีงนิไดต้่อการเปลี�ยน�ปลงในอตัรา�ลกเปลี�ยน (โดยกําหนดใหปั้จจยั

อื�นคงที�) ส่วนให�่มาจากสินทร�ัย์�ละหนี�สินทางการเงนิในสกุลเงินดอลลาร์สหร�ั��ละเงินยูโร �ละ�ลกระทบที�มีต่อ
องค์ประกอบอื�นในส่วนของเจ้าของที�เกดิมาจากส�ั�า�ลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเท�ล่วงหน้าที��ูกกําหนดไว้เ�ื�อป้องกนั
ความเสี�ยงดา้นกระ�สเงนิสด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผลกระทบต่อ

กาํไรสทุธิ 

ผลกระทบต่อ

องค�ประกอบอ��น�น

ส่วนของเจ้าของ 

ผลกระทบต่อ

กาํไรสทุธิ 

ผลกระทบต่อ

องค�ประกอบอ��น�น

ส่วนของเจ้าของ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

อตัรา�ลกเปลี�ยน บาทต่อดอลลารส์หร�ั เ�ิ�ม / ลด ลด / เ�ิ�ม เ�ิ�ม / ลด ลด / เ�ิ�ม 

  เ�ิ�ม / ลด รอ้ยละ 7 1,014,111 1,067,849 769,569 292,259 
      

อตัรา�ลกเปลี�ยน บาทต่อยูโร ลด / เ�ิ�ม  เ�ิ�ม / ลด  

  เ�ิ�ม / ลด รอ้ยละ 9 361,661 - 31,399 - 

 

ข) ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 
 

รายได้�ละกระ�สเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทส่วนให�่ไม่ข��นกับการเปลี�ยน�ปลงอัตราดอกเบี�ยในตลาด  
กลุ่มบรษิทัมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�สําค�ัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงนิ�ากส�าบนัการเงนิ เงนิให้กู้ยืมระยะยาว�ก่กิจการ 
ที�เกี�ยวข้องกนั เงนิกู้ยมืระยะสั �น เงนิกู้ยมืระยาว �ละหุ้นกู้ สนิทร�ัย์�ละหนี�สนิทางการเงนิส่วนให�่ของกลุ่มบรษิทัมีอตัรา

ดอกเบี�ยลอยตวัหรอือตัราดอกเบี�ยคงที����งใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั รวมทั �งกลุ่มบรษิทัได้เข้าทําส�ั�า�ลกเปลี�ยน
อตัราดอกเบี�ยเ�ื�อบรหิารความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง 
 

ในบางกรณีกลุ่มบรษิทัมกีารกูย้มื�บบอตัราดอกเบี�ยลอยตวั�ละใ�้ส�ั�า�ลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยเ�ื�อป้องกนัความเสี�ยงของ

จาํนวนเงนิดอกเบี�ยที�จะต้องจ่ายในอนาคต โดย�จิารณา��ง�ลกระทบเ�งิเ�รษ�กจิของการเปลี�ยนเงนิกู้ยมืจากอตัราดอกเบี�ย
ลอยตวัให้กลายเป็นอตัราดอกเบี�ยคงที� ส�ั�า�ลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยทําให้กลุ่มบริษัทสามาร�ระดมทุนโดยการกู้ยืม 
ระยะยาวดว้ยอตัราดอกเบี�ยลอยตวั�ละเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยใหก้ลายเป็นอตัราคงที�ในระดบัที�น้อยกว่าอตัราดอกเบี�ยคงที�กรณี

กลุ่มบรษิทัตอ้งกูย้มืระยะยาวโดยตรง 
 

ในการทําสั��า�ลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ย กลุ่มบริษัทตกลงกับคู่ส ั��าที�จะ�ลกเปลี�ยน�ลต่างระหว่างจํานวนเงิน 
ตามดอกเบี�ยคงที�กบัตามอตัราดอกเบี�ยลอยตวัใน�่วงเวลาที�กําหนดไว้ โดยอ้างอิงจากจํานวน�านที�ใ�้เป็นเกณ�์คํานวณ 

เงนิต้นตามที�ตกลงกนัไว ้�ละรบัรูส้่วนต่างที�จะต้องจ่ายหรอืจะไดร้บัตามส�ั�า�ลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยไวเ้ป็นส่วนประกอบ
ของรายไดด้อกเบี�ยหรอืดอกเบี�ยจ่ายตลอดระยะเวลาตามขอ้ตกลง 
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สนิทร�ัย�และหนี�สนิทางการเงนิที�ส�า�ญัสามารถจดั�าม�ระเ�ท��ัราด�กเบี�ย และส�าหรบัสนิทร�ัย�และหนี�สนิทางการเงนิ 
ที�ม�ี�ัราด�กเบี�ย�งที�สามารถแยก�ามวนัที��รบก�าหนด หร�ืวนัที�มกีารก�าหนด��ัราด�กเบี�ยใหม ่หากวนัที�มกีารก�าหนด��ัรา

ด�กเบี�ยใหมถ่�งก่�น �ดด้งันี� 
 
 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยลอยตวั    

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภายใน 
1 ปี 

ล้านบาท 
1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกวา่ 
5 ปี 

ล้านบาท 

ภายใน 
1 ปี 

ล้านบาท 
1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 
5 ปี 

ล้านบาท 

ไมม่ีอตัรา
ดอกเบี�ย 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ดอกเบี�ย
(ร้อยละ 

ต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 93 - - 4,593 - - 1,600 6,286 0.01 - 3.50 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น - - - - - - 9 9 - 
เงนิ�ากสถาบนัการเงนิที�ม�ีาระ���า�ระกนั - 4 - - - 1 - 5 0.25 - 0.60 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - - - - - - 1 1 - 

 93 4 - 4,593 - 1 1,610 6,301  

หนี� สินทางการเงิน          
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 
   ระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 11,679 - - 1,727 - - - 13,406 0.65 - 4.60 
เงนิกูย้มืระยะสั �น 58 - - - - - 1 59 0.80 - 1.25 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 56 214 39 1,569 12,515 - 15 14,408 1.22 - 5.75 
หุน้กู ้ 6,049 11,043 12,249 - - - - 29,341 2.32 - 5.18 
หนี�สนิ�ามสญัญาเชา่ 403 672 37 11 78 - - 1,201 3.49 - 6.00 

 18,245 11,929 12,325 3,307 12,593 - 16 58,415  

 
 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยลอยตวั    

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ภายใน 
1 ปี 

ล้านบาท 
1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 
5 ปี 

ล้านบาท 

ภายใน 
1 ปี 

ล้านบาท 
1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 
5 ปี 

ล้านบาท 

ไมม่ีอตัรา
ดอกเบี�ย 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ดอกเบี�ย
(ร้อยละ 

ต่อปี) 
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 3,596 - - 228 - - 865 4,689 0.01 - 1.35 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น 121 - - 2 - - 10 133 1.37 - 12.25 
เงนิ�ากสถาบนัการเงนิที�ม�ีาระ���า�ระกนั - 4 - - - - - 4 0.60 - 1.05 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - 241 - - - - - 241 4.00 

 3,717 245 - 230 - - 875 5,067  
หนี� สินทางการเงิน          
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 
   ระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 10,371 - - 811 - - - 11,182 0.75 - 5.22 
เงนิกูย้มืระยะสั �น 82 - - - - - 14 96 1.10 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 52 200 36 64 14,072 - 11 14,435 1.55 - 5.75 
หุน้กู ้ 3,500 17,087 12,256 - - - - 32,843 2.03 - 5.18 
หนี�สนิ�ามสญัญาเชา่ 360 828 129 27 5 - - 1,349 4.50 - 6.00 

 14,365 18,115 12,421 902 14,077 - 25 59,905  

 

บริ�ทั ไทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยลอยตวั    

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภายใน 
1 ปี 

ล้านบาท 
1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 
5 ปี 

ล้านบาท 

ภายใน 
1 ปี 

ล้านบาท 
1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 
5 ปี 

ล้านบาท 

ไมม่ีอตัรา
ดอกเบี�ย 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ดอกเบี�ย
(ร้อยละ 

ต่อปี) 
สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 4,515 - - 731 5,246 0.04 - 0.75 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น 4,156 - - 8,883 - - - 13,039 1.00 - 3.25 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - 16,113 2,179 - 14,516 803 13 33,624 1.30 - 6.16 
 4,156 16,113 2,179 13,398 14,516 803 744 51,909  

หนี� สินทางการเงิน          

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 

   ระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 6,889 - - - - - - 6,889 0.65 - 2.40 
เงนิกูย้มืระยะสั �น 81 - - - - - - 81 0.65 - 1.00 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 1,509 12,484   13,993 1.22 - 2.97 
หุน้กู ้ 6,049 11,043 12,249 - - - - 29,341 2.32 - 5.18 
หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 97 312 21 - - - - 430 4.00 - 4.50 
 13,116 11,355 12,270 1,509 12,484 - - 50,734  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยลอยตวั    

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ภายใน 
1 ปี 

ล้านบาท 
1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 
5 ปี 

ล้านบาท 

ภายใน  
1 ปี 

ล้านบาท 
1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 
5 ปี 

ล้านบาท 

ไมม่ีอตัรา
ดอกเบี�ย 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ดอกเบี�ย
(ร้อยละ 

ต่อปี) 
สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 3,500 - - 74 - - 85 3,659 0.03 - 1.35 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น 3,229 - - 6,012 - - - 9,241 1.25 - 3.51 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - 31,673 2,218 - 2,379 - - 36,270 1.60 - 4.00 
 6,729 31,673 2,218 6,086 2,379 - 85 49,170  

หนี� สินทางการเงิน          

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 
   ระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 1,744 - - - - - - 1,744 0.75 - 1.40 
เงนิกูย้มืระยะสั �น - - - 8 - - - 8 0.25 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - - 13,981 - - 13,981 2.27 - 3.76 
หุน้กู ้ 3,500 17,087 12,256 - - - - 32,843 2.03 - 5.18 
หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 113 298 82 - - - - 493 4.50 
 5,357 17,385 12,338 8 13,981 - - 49,069  

 

รายการกําไรหร�ืขาดทุนจะมคีวาม�่�นไหวต่�การเ�ิ�มข��นหร�ืลดลงในค่าใช้จ่ายด�กเบี�ยจากเงนิกู้ยมื ���งเ��นผลมาจากการ
เ�ลี�ยนแ�ลงใน�ตัราด�กเบี�ย ถ้า�ตัราด�กเบี�ยเ�ลี�ยนแ�ลงไ�ร้�ยละ 1 ต่��ี ค่าใช้จ่ายด�กเบี�ยจะเ�ลี�ยนแ�ลงไ�จํานวน 
148 ลา้นบาท 

 

6.1.2 ความเสี�ยงดา้นเครดติ 
 

ความเสี�ยงดา้นเครดติ�ดยสว่นใหญ่เกดิจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด กระแสเงนิสดตามสญัญาข�งเงนิลงทุน
ในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จ�ื�น (FVOCI) และ 
วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุน (FVPL) สนิทร�ัย��นุ�นัธ�รวมถ�งความเสี�ยงดา้นสนิเชื��แก่ลูกคา้และลูกหนี�คงคา้ง 
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ก) การบรหิารความเสี�ยง 

 

กลุ่มบรษิทับรหิารความเสี�ยงดา้นเครดติ�ดยการจดักลุ่มของความเสี�ยง สําหรบัเงนิ�าก�นาคารและสถาบนัการเงนิ กลุ่มบรษิทั
จะเล�อกทํารายการกบัสถาบนัการเงนิที�มคีวามน่าเช��อถ�อ สาํหรบัการทํา�รุกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มบรษิทัมนี�ยบายที�ทําใหเ้ช��อมั �น
ไดว้่าไดข้ายสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ที�มปีระวตัสินิเช��ออยู่ในระดบัที�เหมาะสม �ดยพจิาร�าจาก�านะการเงนิ ประสบการ�์ที�ผ่านมา 

และปัจจยัอ��น � และกําหนดการให้วงเงนิสนิเช��อจากผลการประเมนิตามน�ยบายดงักล่าว นอกจากนั �น ผู้บรหิารในสายงาน 
ที�เกี�ยวข้องจะทําการตรวจสอบการป�ิบตัิตามข้อกําหนดด้านวงเงนิเครดติของลูกค้าอย่างสมํ�าเสมอ กลุ่มบรษิทัและบรษิทั 

ไมม่กีารกระจกุตวัของความเสี�ยงดา้นเครดติที�เป�นสาระสาํค�ั  
 

เงนิลงทุนในตราสารหนี�ของกลุ่มบรษิทัเป�นการลงทุนที�มคีวามเสี�ยงที�อยู่ในระดบัที�ยอมรบัไดเ้ม��อเปรยีบเทยีบกบัผลตอบแทน 

กลุ่มบรษิทัมกีารพจิาร�าการลงทุนอยา่งสมํ�าเสมอวา่ยงัมคีวามเสี�ยงที�อยู่ในระดบัที�ยอมรบัไดห้ร�อไม ่
 

ข) หลกัประกนั 
 

สาํหรบัลูกหนี�การคา้บางราย กลุ่มบรษิทัมกีารขอหลกัประกนัในรปูแบบการคํ�าประกนัหร�อเลตเตอรอ์อ�เครดติ ���งใหส้ทิ�กิลุ่ม
บรษิทัในการเรยีกชําระไดห้ากคูส่�ั�าผดินัดตามเง��อนไขของส�ั�า 
 

ค) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทางการเงนิที�ต้องมีการพจิาร�าตาม�มเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะ
เกดิข��น  
 

ประมา�การอตัราผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข��นพจิาร�าจากประวตักิารชําระเงนิจากการขายในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ยอ้นหลงั และประสบการ�์ผลขาดทุนดา้นเครดติที�เกดิข��นในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทั �งนี� อตัราผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตีจะ
ถูกปรบัปรุงเพ��อให้สะท้อนถ�งข้อมูลที�เป�นปัจจุบนัและคาดการ�์ล่วงหน้าเกี�ยวกบัปัจจยัทางเ�รษ�กิจมห�าคที�จะมีผลต่อ

ความสามารถในการจา่ยชําระของลูกคา้ 
 

บรษิทัมเีงนิให้กู้ย�มแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนัที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย �ดยรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะ

เกดิข��นใน 12 เด�อนขา้งหน้าสําหรบัลูกหนี�ที�ไม่ไดม้กีารเพิ�มข��นของความเสี�ยงดา้นเครดติที�มนียัสําค�ั และรบัรูผ้ลขาดทุนดา้น
เครดติที�คาดวา่จะเกดิข��นตลอดอายุสาํหรบัเงนิใหกู้ย้ �มที�มกีารเพิ�มข��นของความเสี�ยงดา้นเครดติที�มนียัสาํค�ั 
 

คา่เผ��อผลขาดทุนดา้นเครดติสาํหรบัลูกหนี�เป�นดงันี� 
 

 งบการเงินรวม 

 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

พนับาท 

ไม่เกิน 3 

เดือน 

พนับาท 

3 - 6 เดือน 

พนับาท 

6 - 12 เดือน 

พนับาท 

 

เกินกว่า 

12 เดือน 

พนับาท 

รวม 

(หมายเหตฯุ 

ข้อ 11) 

พนับาท 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

  มลูคา่ตามบ�ัชขี ั �นตน้ 8,738,141 2,510,094 115,376 32,013 188,997 11,584,621 
  คา่เผ��อผลขาดทุน (4,281) (29,715) (21,462) (27,981) (188,997) (272,436) 
       

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

  มลูคา่ตามบ�ัชขี ั �นตน้ 9,745,301 2,586,633 162,667 99,908 250,543 12,845,052 

  คา่เผ��อผลขาดทุน (4,089) (37,331) (13,240) (32,827) (225,420) (312,907) 

บริ�ทั ไทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

พนับาท 

ไม่เกิน 3 

เดือน 

พนับาท 

3 - 6 เดือน 

พนับาท 

6 - 12 เดือน 

พนับาท 

 

เกินกว่า 

12 เดือน 

พนับาท 

รวม 

(หมายเหตฯุ 

ข้อ 11) 

พนับาท 

       

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

  มลูคา่ตามบญัชขี ั �นตน้ 2,610,486 257,232 1,700 4,161 3,012 2,876,591 
  คา่เ�ื�อ�ลขา���น (396) (243) (330) (1,535) (2,821) (5,325) 

       

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

  มลูคา่ตามบญัชขี ั �นตน้ 2,682,984 826,274 26,989 30,870 49,145 3,616,262 

  คา่เ�ื�อ�ลขา���น (2,010) (624) (3,196) (3,302) (47,284) (56,416) 

 
คา่เ�ื�อ�ลขา���น�า้นเคร�ติ ��าหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะ�ั �น�ละระยะยาวเ��น�งันี� 

 

 งบการเงินรวม 

 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

มลูคา่ตามบญัชขีอง     
  - เงนิใหกู้ย้มืระยะ�ั �น 253,857 - - 253,857 

  - เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - 601 - 601 

คา่เ�ื�อ�ลขา���น (244,913) - - (244,913) 
     

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     

มลูคา่ตามบญัช ี     
  - เงนิใหกู้ย้มืระยะ�ั �น 132,766 - - 132,766 

  - เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - 249,201 - 249,201 

คา่เ�ื�อ�ลขา���น - (8,063) - (8,063) 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

มลูคา่ตามบญัชขีอง     
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น 13,296,235 - - 13,296,235 

- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - 31,771,555 2,407,312 34,178,867 

คา่เ�ื�อ�ลขาดทุน (หมายเหตุฯ ขอ้ 42) (257,644) (326,155) (228,213) (812,012) 

     

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     

มลูคา่ตามบญัช ี     

- เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น 9,253,420 - - 9,253,420 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - 34,271,400 2,416,121 36,687,521 

คา่เ�ื�อ�ลขาดทุน (หมายเหตุฯ ขอ้ 42) (11,644) (219,389) (198,363) (429,396) 
 

6.1.3 ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 
 

จํานวนเงินสดที�มีอย่างเพียงพอและความสามารถในการหาแหล่งเงินทุน�่านวงเงินในการกู้ยืมที�ได้มีการตกลงไว้แล้ว 

อย่างเพยีงพอย่อมแสดงถึงการจดัการความเสี�ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ �ึ�งวงเงนิกู้ยมืที�ยงัไม่ได้ใช้ได้เปิดเ�ยไวใ้น
หมายเหตุฯ ขอ้ 26 ส่วนงานบรหิารเงนิของกลุ่มบรษิทัไดต้ั �งเป้าหมายว่าจะใช้ความยดืหยุน่ในการระดมเงนิทุน�ดยการรกัษา
วงเงนิสนิเชื�อที�ตกลงไวอ้ยา่งเพยีงพอเนื�องจากลกัษณะของธรุกจิที�เป็น�านของกลุ่มบรษิทัสามารถเปลี�ยนแปลงได ้
 

การวเิคราะหอ์ายคุรบกําหนดตามสญัญาของหนี�สนิทางการเงนิ ยกเวน้สญัญาอนุพนัธ ์ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 6.1.1 
 

ตารางต่อไปนี�แสดงให้เหน็ถงึหนี�สนิทางการเงนิที�จดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญา �ึ�งแสดงดว้ยจํานวน
เงนิตามสญัญาที�ไม่ไดม้กีารคดิลด ทั �งนี� ยอดคงเหลอืที�ครบกําหนดภายในระยะเวลา 12 เดอืน จะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชขีอง
หนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งเนื�องจากการคดิลงไมม่นีัยสาํคญั กระแสเงนิสดที�แสดงภายใตส้ญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยนั �นเป็นกระแส

เงนิสด�ดยประมาณจากอตัราดอกเบี�ยล่วงหน้าที�เกี�ยวขอ้ง ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 

ทั �งนี� กลุ่มสญัญาอนุพนัธเ์พื�อคา้�ึ�งมมีลูคา่ยตุธิรรมตดิลบนั �น ไดแ้สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาดงักล่าวสําหรบังบการเงนิ
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที�จํานวน 66 ล้านบาท และจํานวน 22 ล้านบาท ตามลําดบั (พ.ศ. 2562 จํานวน 69 ล้านบาท 
และจํานวน 21 ลา้นบาท ตามลําดบั) �ึ�งแสดงรวมอยู่ภายใต้รายการที�ครบกําหนดภายใน 1 ปี เนื�องจากวนัครบกําหนดตาม

สญัญานั �นไม่มีความสําคญัต่อความเข้าใจในระยะเวลาของกระแสเงนิสดของรายการดงักล่าว เนื�องจากกลุ่มบรษิทับรหิาร

สญัญาอนุพนัธเ์หล่านี�จากมลูคา่ยตุธิรรมสทุธมิากกว่าการพจิารณาวนัครบกําหนดตามสญัญา 
 

บริ�ทั �ทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินรวม 

วนัครบกาํหนดของ 

   หนี�สินทางการเงิน 

   � วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มลูค่าหนี�สิน

ตามบญัชี 

พนับาท 

      

หนี�สินทางการเงินที�มิใช่อนุพนัธ ์      

เจ�า�น��การ��าและเจ�า�น�����น 18,809,434 - - 18,809,434 18,809,434 
เงนิก��ย�มระยะสั �นและระยะยาว 22,115,451 26,912,064 12,638,792 61,666,307 57,213,887 

�น��สนิ�ามส�ั�าเ�่า 473,457 858,450 38,090 1,369,997 1,201,318 

�น��สนิ�างการเงนิ���น 2,496,786 335,459 - 2,832,245 2,832,245 

รวม�น��สนิ�างการเงนิ���ม�ิ�่�นุ�นั�� 43,895,128 28,105,973 12,676,882 84,677,983 80,056,884 

      

หนี�สินสญัญาอนุพนัธ ์      

�นุ�นั��เ������า 58,746 7,670 - 66,416 66,416 

      

ย�ดรวม������ง��าระ (ส�ั�า 
   แลกเ�ล��ยนเงนิ�รา�่าง�ระเ��)     

 

   (กระแสเงนิสดรบั) (5,487,617) (2,491,098) - (7,978,715) - 
   กระแสเงนิสดจา่ย 5,617,197 2,617,780 - 8,234,977 253,339 

 129,580 126,682 - 256,262 253,339 

      

ย�ดรวม������ง��าระ  
   (ส�ั�าแลกเ�ล��ยนสกุลเงนิ 
   และ��ัราด�กเบ��ย)     

 

   (กระแสเงนิสดรบั) (1,600,967) (330,265) (2,294,467) (4,225,699) - 
   กระแสเงนิสดจา่ย 1,879,772 370,760 2,575,795 4,826,327 678,807 

 278,805 40,495 281,328 600,628 678,807 

      

รวม�น��สนิ�นุ�นั�� 467,131 174,847 281,328 923,306 998,562 

      

รวม 44,362,259 28,280,820 12,958,210 85,601,289 81,055,446 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริ�ทั �ทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินรวม 

วนัครบกาํหนดของ 

   หนี�สินทางการเงิน 

   � วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มลูค่าหนี�สิน

ตามบญัชี 

พนับาท 

      

หนี�สินทางการเงินที�มิใช่อนุพนัธ ์      

เจ�า�น��การ��าและเจ�า�น�����น 19,127,817 - - 19,127,817 19,127,817 

เงนิก��ย�มระยะสั �นและระยะยาว 15,982,987 35,464,466 13,075,305 64,522,758 58,555,318 
�น��สนิ�ามส�ั�าเ�่า 454,006 991,086 129,055 1,574,147 1,349,443 
�น��สนิ�างการเงนิ���น 357,401 2,346,484 - 2,703,885 2,703,885 

รวม�น��สนิ�างการเงนิ���ม�ิ�่�นุ�นั�� 35,922,211 38,802,036 13,204,360 87,928,607 81,736,463 

      

หนี�สินสญัญาอนุพนัธ ์      

�นุ�นั��เ������า 28,480 40,562 - 69,042 69,042 
      

ย�ดรวม������ง��าระ (ส�ั�า 
   แลกเ�ล��ยนเงนิ�รา�่าง�ระเ��)     

 

   (กระแสเงนิสดรบั) (2,029,780) (61,365) - (2,091,145) - 
   กระแสเงนิสดจา่ย 2,067,347 65,604 - 2,132,951 194,499 

 37,567 4,239 - 41,806 194,499 

      
ย�ดรวม������ง��าระ  

   (ส�ั�าแลกเ�ล��ยนสกุลเงนิ 

   และ��ัราด�กเบ��ย)     

 

   (กระแสเงนิสดรบั) (131,394) (2,758,727) (92,571) (2,982,692) - 

   กระแสเงนิสดจา่ย 168,032 3,097,936 104,131 3,370,099 798,696 

 36,638 339,209 11,560 387,407 798,696 

      

รวม�น��สนิ�นุ�นั�� 102,685 384,010 11,560 498,255 1,062,237 

      

รวม 36,024,896 39,186,046 13,215,920 88,426,862 82,798,700 

 

 

 

บริ�ทั �ทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัครบกาํหนดของ 

   หนี�สินทางการเงิน 

   � วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มลูค่าหนี�สิน

ตามบญัชี 

พนับาท 
      

หนี�สินทางการเงินที�มิใช่อนุพนัธ ์      

เจ�า�น��การ��าและเจ�า�น�����น 2,952,234 - - 2,952,234 2,952,234 
เงนิก��ย�มระยะสั �นและระยะยาว 15,498,265 26,650,902 12,599,867 54,749,034 50,303,836 
�น��สนิ�ามส�ั�าเ�่า 113,415 344,628 20,946 478,989 429,568 

�น��สนิ�างการเงนิ���น 177,005 98,488 - 275,493 275,493 

รวม�น��สนิ�างการเงนิ���ม�ิ�่�นุ�นั�� 18,740,919 27,094,018 12,620,813 58,455,750 53,961,131 
      

หนี�สินสญัญาอนุพนัธ ์      

�นุ�นั��เ������า 22,024 - - 22,024 22,024 

      

ย�ดรวม������ง��าระ (ส�ั�า 

   แลกเ�ล��ยนเงนิ�รา�่าง�ระเ��)     

 

   (กระแสเงนิสดรบั) (3,105,840) (2,491,098) - (5,596,938) - 

   กระแสเงนิสดจา่ย 3,181,273 2,617,780 - 5,799,053 152,231 

 75,433 126,682 - 202,115 152,231 
      

ย�ดรวม������ง��าระ  
   (ส�ั�าแลกเ�ล��ยนสกุลเงนิ 

   และ��ัราด�กเบ��ย)     

 

   (กระแสเงนิสดรบั) (1,600,967) (330,265) (2,294,467) (4,225,699) - 
   กระแสเงนิสดจา่ย 1,879,772 370,760 2,575,795 4,826,327 588,744 

 278,805 40,495 281,328 600,628 588,744 

      

รวม�น��สนิ�นุ�นั�� 376,262 167,177 281,328 824,767 762,999 

      

รวม 19,117,181 27,261,195 12,902,141 59,280,517 54,724,130 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริ�ทั �ทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัครบกาํหนดของ 

   หนี�สินทางการเงิน 

   � วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มลูค่าหนี�สิน

ตามบญัชี 

พนับาท 

      

หนี�สินทางการเงินที�มิใช่อนุพนัธ ์      

เจา้หน��การคา้และเจา้หน��อื�น 4,368,515 - - 4,368,515 4,368,515 

เงนิกูย้มืระยะสั �นและระยะยาว 6,634,375 34,752,294 13,038,857 54,425,526 48,576,898 

หน��สนิตามส�ั�าเ�่า 132,960 343,161 81,540 557,661 492,827 
หน��สนิทางการเงนิอื�น 28,100 79,403 - 107,503 107,503 

รวมหน��สนิทางการเงนิท��มใิ�่อนุ�นั� ์ 11,163,950 35,174,858 13,120,397 59,459,205 53,545,743 

      

หนี�สินสญัญาอนุพนัธ ์      

อนุ�นั�เ์�ื�อคา้ 20,728 - - 20,728 20,728 

      
ยอดรวมท��ตอ้ง�ําระ (ส�ั�า 
   แลกเปล��ยนเงนิตราต่างประเท�)     

 

   (กระแสเงนิสดรบั) (1,249,136) (61,365) - (1,310,501) - 

   กระแสเงนิสดจา่ย 1,281,080 65,604 - 1,346,684 639 

 31,944 4,239 - 36,183 639 

      
ยอดรวมท��ตอ้ง�ําระ  

   (ส�ั�าแลกเปล��ยนอตัราดอกเบ��ย)     

 

   (กระแสเงนิสดรบั) (131,394) (2,758,727) (92,571) (2,982,692) - 

   กระแสเงนิสดจา่ย 168,032 3,097,936 104,131 3,370,099 703,830 

 36,638 339,209 11,560 387,407 703,830 

      

รวมหน��สนิอนุ�นั� ์ 89,310 343,448 11,560 444,318 725,197 

      

รวม 11,253,260 35,518,306 13,131,957 59,903,523 54,270,940 

 

6.2 การจดัการความเสี�ยงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบรษิทัในการบรหิารทุนของกลุ่มบรษิทันั �นเ�ื�อดํารงไว�้��งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง

ของกลุ่มบรษิทั เ�ื�อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป�นประโย�น์ต่อผูท้��ม�สว่นไดเ้ส�ยอื�น และเ�ื�อดาํรงไว�้��งโครงสรา้งของทุน 
ท��เหมาะสมเ�ื�อลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 

ในการดํารงไว้หรอืปรบัโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ 

ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรอืการขายทร�ัย์สินเ�ื�อลด�าระหน��สิน อย่างไรก�ตาม กลุ่มบริษัทและบริษัทจะต้องป�ิบัต ิ
ตามเงื�อนไขต่าง � ท��กําหนดไวต้ามส�ั�าเงนิกูย้มื (หมายเหตุ� ขอ้ 26 และ 27) 

บริ�ทั ไทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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  7 สินทรพัยแ์ละหนี�สินทางการเงิน และมลูค่ายติุธรรม 

 

�าราง�่อ��นี�แสดงมลู�า่ย�ุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิ แ�่�มร่วมถ�งกร�ีที�มลู�า่ย�ุธิรรมใกลเ้�ยีงกบัรา�า�ามบญั� ี
 

 งบการเงินรวม 

 

มลูค่า

ยติุธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

มลูค่า

ยติุธรรม 

 - สญัญา

อนุพนัธ ์

มลูค่า

ยติุธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอ��น 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

สินทรพัยท์างการเงิน      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 6,286,409 6,286,409 

ลูกหนี�การ�า้และลูกหนี�อื�น - สทุธ ิ - - - 12,230,395 12,230,395 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น - - - 8,944 8,944 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น - - - 51,794 51,794 
สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ ์ - 3,057,298 - - 3,057,298 

เงนิ�ากสถาบนัการเงนิที�ม�ีาระ���า�ระกนั - - - 5,017 5,017 

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลู�า่ดว้ยมลู�า่ย�ุธิรรม 12,442,244 - 35,298 - 12,477,542 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - สทุธ ิ - - - 601 601 
สนิทรพัย�์มห่มนุเวยีนอื�น - - - 244,831 244,831 

 12,442,244 3,057,298 35,298 18,827,991 34,362,831 

      

หนี�สินทางการเงิน      

เงนิเบกิเกนิบญั�แีละเงนิกูย้มืระยะสั �น 
   จากสถาบนัการเงนิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13,406,089 

 
13,406,089 

เจา้หนี�การ�า้และเจา้หนี�อื�น - - - 18,809,434 18,809,434 

เงนิกูย้มืระยะสั �น - - - 59,147 59,147 

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น - - - 2,496,786 2,496,786 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ - - - 14,407,799 14,407,799 

หุน้กู ้- สทุธ ิ - - - 29,340,852 29,340,852 

หนี�สนิ�ามสญัญาเ�่า - สทุธ ิ - - - 1,201,318 1,201,318 

หนี�สนิสญัญาอนุพนัธ ์ - 998,562 - - 998,562 
หนี�สนิ�มห่มนุเวยีนอื�น - - - 335,459 335,459 

 - 998,562 - 80,056,884 81,055,446 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน
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บริ�ทั ไทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 
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 งบการเงินรวม 

 

มลูค่า

ยติุธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

มลูค่า

ยติุธรรม 

 - สญัญา

อนุพนัธ ์

มลูค่า

ยติุธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอ��น 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

สินทรพัยท์างการเงิน      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 4,689,470 4,689,470 
ลูกหนี�การ�า้และลูกหนี�อื�น - สทุธ ิ - - - 13,989,908 13,989,908 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น - - - 132,766 132,766 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น - - - 157,124 157,124 

สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ ์ - 4,310,476 - - 4,310,476 

เงนิ�ากสถาบนัการเงนิที�ม�ีาระ���า�ระกนั - - - 4,367 4,367 

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลู�า่ดว้ยมลู�า่ย�ุธิรรม 11,461,968 - 43,070 - 11,505,038 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - สทุธ ิ - - - 241,138 241,138 

สนิทรพัย�์มห่มนุเวยีนอื�น - - - 249,348 249,348 

 11,461,968 4,310,476 43,070 19,464,121 35,279,635 

      

หนี�สินทางการเงิน      

เงนิเบกิเกนิบญั�แีละเงนิกูย้มืระยะสั �น 
   จากสถาบนัการเงนิ - - - 11,181,760 11,181,760 

เจา้หนี�การ�า้และเจา้หนี�อื�น - - - 19,127,817 19,127,817 

เงนิกูย้มืระยะสั �น - - - 95,526 95,526 
หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น - - - 357,401 357,401 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ - - - 14,435,156 14,435,156 

หุน้กู ้- สทุธ ิ - - - 32,842,876 32,842,876 

หนี�สนิ�ามสญัญาเ�่า - สทุธ ิ - - - 1,349,443 1,349,443 
หนี�สนิสญัญาอนุพนัธ ์ - 1,062,237 - - 1,062,237 

หนี�สนิ�มห่มนุเวยีนอื�น - - - 2,346,484 2,346,484 

 - 1,062,237 - 81,736,463 82,798,700 

 

 

บริ�ทั ไทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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กลุ่มบร�ิทัจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�ไม่เป�นไปตามเงื�อนไขการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายหรอืการวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นเป�นประเภทมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน สนิทรพัย์ทางการเงนิที�ต้องวดัด้วยมูลค่า

ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุน มรีายการดงัต่อไปนี� 
 

 งบการเงินรวม 

� วนัที� 31 ธนัวาคม 

 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม   
หน่วยลงทุนในหุน้บุรมิสทิธแิปลงสภาพชนิดไถ่ถอนคนืได ้- ไมจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 12,369,491 11,461,704 

หุน้กู้แปลงสภาพ 72,537 - 

กองทุนเปิด 216 264 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 12,442,244 11,461,968 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มลูค่ายติุธรรม - 

สญัญาอนุพนัธ ์

มลูค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอ��น 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สินทรพัยท์างการเงิน     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 5,246,046 5,246,046 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สทุธ ิ - - 3,779,108 3,779,108 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 13,038,591 13,038,591 
สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ ์ 2,656,562 - - 2,656,562 

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม - 9,000 - 9,000 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - สทุธ ิ - - 33,624,499 33,624,499 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น - - 26,285 26,285 

 2,656,562 9,000 55,714,529 58,380,091 

     

หนี�สินทางการเงิน     

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจาก 
   สถาบนัการเงนิ 

 
- 

 
- 

 
6,889,424 

 
6,889,424 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - 2,952,234 2,952,234 

เงนิกูย้มืระยะสั �น - - 80,960 80,960 
หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น - - 177,005 177,005 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ - - 13,992,600 13,992,600 
หุน้กู ้- สทุธ ิ - - 29,340,852 29,340,852 
หนี�สนิตามสญัญาเช่า - สทุธ ิ - - 429,568 429,568 

หนี�สนิสญัญาอนุพนัธ ์ 762,999 - - 762,999 
หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น - - 98,488 98,488 

 762,999 - 53,961,131 54,724,130 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มลูค่ายติุธรรม - 

สญัญาอนุพนัธ ์

มลูค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอ��น 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สินทรพัยท์างการเงิน     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 3,659,253 3,659,253 
ลูกหนี�การ�า้และลูกหนี�อื�น - สทุธ ิ - - 4,152,226 4,152,226 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยว�อ้งกนั - - 9,241,776 9,241,776 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น - - 4,762 4,762 

สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ ์ 4,197,818 - - 4,197,818 
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลู�า่ดว้ยมลู�า่ย�ุธิรรม - 9,000 - 9,000 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - สทุธ ิ - - 36,269,769 36,269,769 
สนิทรพัย�์มห่มนุเวยีนอื�น - - 23,399 23,399 

 4,197,818 9,000 53,351,185 57,558,003 

     

หนี�สินทางการเงิน     

เงนิเบกิเกนิบญั�แีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจาก 
   สถาบนัการเงนิ 

 
- 

 
- 

 
1,744,080 

 
1,744,080 

เจา้หนี�การ�า้และเจา้หนี�อื�น - - 4,368,515 4,368,515 

เงนิกูย้มืระยะสั �น - - 8,475 8,475 
หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น - - 28,100 28,100 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ - - 13,981,467 13,981,467 
หุน้กู ้- สทุธ ิ - - 32,842,876 32,842,876 
หนี�สนิ�ามสญัญาเ�่า - สทุธ ิ - - 492,827 492,827 

หนี�สนิสญัญาอนุพนัธ ์ 725,197 - - 725,197 
หนี�สนิ�มห่มนุเวยีนอื�น - - 79,403 79,403 

 725,197 - 53,545,743 54,270,940 

 

 

บริ�ทั ไทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางต����นี��ส�งส�นทร�ัย��ล��นี�ส�นทางการเง�นที���ัม�ลค�า��้ยม�ลค�ายุต��รรมใน�ต�ล�ร��บั �ต��ม�ร�ม��งรายการที�ม�ลค�ายุต��รรม
ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 
 งบการเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม 

� วนัที� 31 ธนัวาคม 

 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

สินทรพัย์         

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วย         

   มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุน         

      ตราสาร�นี� - - - - 12,442,028 11,461,704 12,442,028 11,461,704 

      ตราสารทุน - - 216 264 - - 216 264 

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอ��น         
      ตราสารทุน 26,298 34,070 - - 9,000 9,000 35,298 43,070 

สญัญาอนุพนัธ์         

   สญัญา�ลกเ�ลี�ยนเง�นตราต�าง�ร�เท�ล��ง�น้า - - 1,901,751 2,702,094 - - 1,901,751 2,702,094 

   สญัญา�ลกเ�ลี�ยนสกุลเง�น�ล��ตัรา��กเบี�ย - - 1,101,447 1,608,382 - - 1,101,447 1,608,382 
   ตราสาร�นุ�นั�����น - - 54,100 - - - 54,100 - 

รวม 26,298 34,070 3,057,514 4,310,740 12,451,028 11,470,704 15,534,840 15,815,514 

         

หนี� สิน         

สญัญาอนุพนัธ์         

   สญัญา�ลกเ�ลี�ยนเง�นตราต�าง�ร�เท�ล��ง�น้า - - 312,085 222,979 - - 312,085 222,979 
   สญัญา�ลกเ�ลี�ยนสกุลเง�น�ล��ตัรา��กเบี�ย - - 588,744 703,830 - - 588,744 703,830 

   สญัญา�ลกเ�ลี�ยน�ตัรา��กเบี�ย - - 90,063 94,866 - - 90,063 94,866 

   ตราสาร�นุ�นั�����น - - - 1,977 7,670 38,585 7,670 40,562 

รวม - - 990,892 1,023,652 7,670 38,585 998,562 1,062,237 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม 

� วนัที� 31 ธนัวาคม 

 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

สินทรพัย์         

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วย         

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอ��น         

   ตราสารทุน - - - - 9,000 9,000 9,000 9,000 

สญัญาอนุพนัธ์         

   สญัญา�ลกเ�ลี�ยนเง�นตราต�าง�ร�เท�ล��ง�น้า - - 1,547,240 2,581,561 - - 1,547,240 2,581,561 

   สญัญา�ลกเ�ลี�ยนสกุลเง�น�ล��ตัรา��กเบี�ย - - 1,101,447 1,608,382 - - 1,101,447 1,608,382 
   ตราสาร�นุ�นั�����น - - - - 7,875 7,875 7,875 7,875 

รวม - - 2,648,687 4,189,943 16,875 16,875 2,665,562 4,206,818 

         

หนี� สิน         

สญัญาอนุพนัธ์         

   สญัญา�ลกเ�ลี�ยนเง�นตราต�าง�ร�เท�ล��ง�น้า - - 174,255 21,367 - - 174,255 21,367 
   สญัญา�ลกเ�ลี�ยนสกุลเง�น�ล��ตัรา��กเบี�ย - - 588,744 703,830 - - 588,744 703,830 

รวม - - 762,999 725,197 - - 762,999 725,197 
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ไมม่รีายการโอนระหวา่งลําดบัชั �นมลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งปี 
 

มลูคา่ยตุธิรรมของเคร��องม�อทางการเงนิที����อขายในตลาดที�มสีภาพคล่องอา้งองิจากราคาเสนอ���อขาย � วนัที�ในงบแสดง�านะการเงนิ 
ตลาดจะถ�อเป็นตลาดที�มีสภาพคล่องเม��อราคาเสนอ���อขายมีพร้อมและสมํ�าเสมอ จากการแลกเปลี�ยนจากตัวแทน นายหน้า  

กลุ่มอุตสาหกรรม �ูใ้ห้บรกิารดา้นราคา หร�อหน่วยงานกํากบัดูแล และราคานั �นแสดงถ�งรายการในตลาดที�เกิดข��นจรงิอย่างสมํ�าเสมอ 
ในราคา���งคู่สญัญา���งเป็นอสิระจากกนัพ�งกําหนดในการ���อขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอ���อขายที�ใช้สําหรบัสาํหรบัสนิทรพัย์
ทางการเงนิที�ถ�อโดยกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ ราคาเสนอ���อปัจจบุนั เคร��องม�อทางการเงนินี�รวมอยูใ่นระดบั 1 

 
มูลค่ายุติธรรมของเคร��องม�อทางการเงนิที�ไม่ไดม้ีการ���อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง (ตราสารอนุพนัธ์ที�มีการ���อขายในตลาดรอง 
ที�ไม่ได้มกีารจดัตั �งอย่างเป็นทางการ (Over the counter)) วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่า โดยเทคนิคการประเมนิมูลค่านี� 

ใช้ประโยชน์สงูสุดจากขอ้มูลในตลาดที�สงัเกตได้ที�มอียู่และอ้างองิจากประมา�การของกลุ่มบรษิทัเองมาใชน้้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้ 
ถา้ขอ้มลูที�เป็นสาระสาํคญัทั �งหมดในการวดัมลูคา่ยตุธิรรมไดม้าจากขอ้มลูที�สงัเกตได ้เคร��องม�อนั �นจะรวมอยูใ่นระดบั 2 
 

กลุ่มบรษิทัใช้เทคนิคการประเมนิมูลคา่สาํหรบัการวดัมลูคา่ยุตธิรรมระดบัที� 3 โดยใชว้ธิแีบบจาํลองการกําหนดราคา มลูค่าปัจจบุนัของ
กระแสเงนิสดในอนาคตที�คํานว�จากอตัราแลกเปลี�ยนตามสญัญา���อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า � วนัที�รายงาน และการคดิลด

กระแสเงนิสด โดยข้อมูลที�เป็นสาระสําคญัมาจากทั �งข้อมูลที�สงัเกตได้ และไม่สามารถสงัเกตได้ในตลาด เช่น ราคาหุ้นและส่วนต่าง
อตัรา�ลตอบแทน กลุ่มบรษิทัไมม่กีารเปลี�ยนแปลงวธิกีารประมา�มลูคา่ยตุธิรรมระหวา่งปี 
 

ตารางต่อไปนี� สรปุขอ้มลูเชงิปรมิา�ของขอ้มลูที�ไมส่ามารถสงัเกตไดท้ี�มสีาระสาํคญัที�ใชใ้นการจดัมลูค่ายตุธิรรมที�เป็นขอ้มลูระดบั 3 
 

 

มูลค่ายุติธรรม 

� วนัที� 31 ธนัวาคม ข้อมูลที�ไม่ 

 

  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 สามารถ เทคนิคการ ช่วงของข้อมูล ความสมัพนัธ�ของข้อมูลที�ไม่สามารถ 

คาํอธิบาย พนับาท พนับาท สงัเกตได้ ประเมินมูลค่า พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 สงัเกตได้กบัมูลค่ายุติธรรมสาํหรบัปี พ.ศ.2563 

หุน้บุรมิสทิธชินิด 

   แปลงสภาพ 

   และไถ่ถอน���ง 

   มใิชบ่รษิทัจด 

  ทะเบยีนใน 

  ตลาด 

  หลกัทรพัย์ 

12,369,491  11,461,704 อตัราคดิลด 

  ที�ปรบัค่าความ 

  เสี�ยง 

การคดิลด 

  กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 

7.76 ต่อปี 

รอ้ยละ 

8.42 ต่อปี 

- อตัราคดิลดที�ปรบัค่าความเสี�ยงเพิ�มข��นรอ้ยละ 1 จะ

ทาํใหม้ลูค่ายุตธิรรมลดลง 548.69 ลา้นบาท 

(พ.ศ. 2562 : 583.70 ลา้นบาท) 

- อตัราคดิลดที�ปรบัค่าความเสี�ยงลดลงรอ้ยละ 1 จะ

ทาํใหม้ลูค่ายุตธิรรมเพิ�มข��น 578.74 บาท 

(พ.ศ. 2562 : 621.20 ลา้นบาท) 

 
กลุ่มบรษิทัมกีลุ่มทํางานที�รบั�ดิชอบเกี�ยวกบัการประเมนิมลูคา่ที�จําเป็นต่อรายงานทางการเงนิ ���งรวมถ�งการวดัมลูคา่ยุตธิรรมระดบัที� 

3 นอกจากนั �น กลุ่มบรษิทัได้จ้าง�ู้ประเมนิอิสระเพ��อสนับสนุนการประเมินมูลค่าของสินทรพัย์และหนี�สินทางการเงนิ กลุ่มทํางาน
ดงักล่าวรายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าที�บรหิารดา้นการเงนิของกลุ่มบรษิทั (CFO) และค�ะกรรมการบรษิทั ขอ้มูลหลกัที�กลุ่มบรษิทั
ใชใ้นการประเมนิไดแ้ก ่

• อตัราคดิลดสําหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิ ���งพจิาร�าจากแบบจําลองการประเมนิราคาหลกัทรพัย ์(CAPM) เพ��อ

คํานว�อตัราก่อนภาษทีี�สะท้อน�ลการประเมนิตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงนิตามเวลาและความเสี�ยงที�เ�พาะเจาะจง

ของสนิทรพัย ์

• การปรบัปรงุความเสี�ยงเ�พาะสาํหรบัคูส่ญัญา 

บริษทั �ทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ตารางต่อไปนี�แสดงการเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัยท์างการเงนิ���งวดัมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุนดว้ยขอ้มลูระดบั 3  
 

 งบการเงินรวม 

 พนับาท 

ยอดคงเหล�อ � วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 11,571,381 
กําไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิที�รบัรูผ้า่นกําไรหรอืขาดทุน 710,619 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (820,296) 

ยอดคงเหล�อ � วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 11,461,704 
เพิ�มข��น 72,369 

กําไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิที�รบัรูผ้า่นกําไรหรอืขาดทุน 991,946 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (83,991) 

ยอดคงเหล�อ � วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 12,442,028 

  
กําไร(ขาดทุน)จากมลูคา่ยตุธิรรมที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนที�เกี�ยวขอ้งกบั 
   สนิทรพัยท์ี��อือยู ่ณ วนัสิ�นปี (หมายเหตุ� ขอ้ 45)  

     สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 991,946 

     สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 710,619 

 
กลุ่มบรษิทัไมม่กีารเปลี�ยนแปลงวธิกีารประมาณมลูคา่ยตุธิรรมระหว่างปี 

 

ขั �นตอนการประเมินมลูค่ายุติธรรมของกลุ่มบริษทั 

 

�่ายการเงนิของกลุ่มบรษิทัรวม��งคณะทํางานที�ไดท้ําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทางการเงนิสําหรบัการรายงานใน 
งบการเงนิ รวม��งมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 3 คณะทํางานนี�ได้รายงาน�ดยตรงต่อผู้อํานวยการสายการเงนิ (CFO) และคณะกรรมการ
บรหิารการเงนิของกลุ่มบรษิัท การประชุมระหว่างผู้อํานวยการสายการเงิน และคณะทํางานเกี�ยวกบัการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

ไดจ้ดัข��นอยา่งน้อยหน��งครั �งในแต่ละไตรมาส ���งสอดคลอ้งกบัวนัที�รายงานไตรมาสของกลุ่มบรษิทั 
 

  8 ประมา�การทางบ�ัชีที�สาํค�ั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุยพินิจ 

 
การประมาณการ ข้อสมมติ�าน และการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยู่บนพื�น�านของประสบการณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื�น � ���งรวม��งการคาดการณ์��งเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อวา่มเีหตุผลในส�านการณ์ขณะนั �น 

 
กลุ่มบรษิทัมกีารประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติ�านที�เกี�ยวข้องกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจ 

ไมต่รงกบัผลที�เกดิข��นจรงิ ประมาณทางการบญัชทีี�สาํคญัและขอ้สมมต�ิานที�มคีวามเสี�ยงอย่างเป�นสาระสาํคญัที�อาจเป�นเหตุใหเ้กดิการ
ปรบัปรงุยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิในรอบระยะเวลาบญัชหีน้า มดีงันี� 
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(ก) การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนที�มอีายกุารใ�ง้านไมจ่าํกดั 

 

มลูค่าที�คาดว่าจะได้รบัค�นของหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงนิสดพจิารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใ�้ การคํานวณนี�ใ�้
ประมาณการกระแสเงนิสด���งอา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุม�่วงระยะเวลาหน��ง���งไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร 

 
กระแสเงนิสดหลงัจากปีที�ประมาณการไวใ้�้ประมาณการของอตัราการเตบิโตดงักล่าวตามหมายเหตุฯ ขอ้ 20 และ 21 อตัรา
การเตบิโตดงักล่าวสอดคล้องกบัการคาดการณ์อตัราการเตบิโตที�รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเ�พาะอุตสาหกรรม

ของหน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดนั �นดาํเนินงานอยู ่
 

(ข) มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ���งวดัมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหร�อขาดทุนและตราสารอนุพนัธ ์

 
มลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ���งไมม่กีาร���อขายในตลาด���อขายคล่องวดัมลูคา่โดยใ�เ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ กลุ่ม
บริษัทใ�้ดุลยพินิจในการเล�อกวิธีการและตั �งข้อสมมติฐาน���งส่วนให�่อ้างอิงจากส�านะของตลาดที�มีอยู่ ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัที�ใ�ร้วมอยูใ่นหมายเหตุฯ ขอ้ 7 
 

(ค) ประมาณการหนี�สนิและหนี�สนิที�อาจจะเกดิข��นจากคดคีวามและการ�้องรอ้ง 
 
กลุ่มบรษิทัมกีารใ�ด้ลุยพนิิจในการวดัมลูคา่และบนัท�กรายการประมาณการหนี�สนิและหนี�สนิที�อาจจะเกดิข��นเน��องจากคดคีวาม

และการ�้องร้อง หนี�สินที�อาจจะเกิดข��นจะบันท�กเป็นประมาณการหนี�สินเม��อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่และสามาร�
ประมาณจํานวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเ���อ กลุ่มบรษิทัจําเป็นต้องใ�้ดุลยพนิิจในการประเมนิความเป็นไปได้ของภาระ
ผูกพนัและในการคํานวณความเป็นไปได้ของจํานวนที�ใ�้ในการจ่าย�ําระภาระผูกพนัดงักล่าว และเน��องจากความไม่แน่นอน 

จาํนวนภาระผกูพนัที�เกดิข��นจรงิอาจะมคีวามแตกต่างจากประมาณหนี�สนิที�บนัท�กไวเ้ดมิ 
 

(ง) ภาระผกูพนัผลประโย�น์เม��อเกษยีณอาย ุ

 
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโย�น์เม��อเกษียณอายุข��นอยู่กบัขอ้สมมติฐานหลายขอ้ ข้อสมมตฐิานที�ใ�้และผลกระทบ

จากการเปลี�ยนแปลงที�เป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 29 

 

  9 ข้อมลูตามส่วนงานและรายได้ 

 
คณะผู้บรหิารกลุ่มไทยยูเนี�ยน ค�อ ผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทั ผู้บรหิารกําหนดส่วนงานดําเนินงานจาก
ขอ้มลูที�จะ�ูกสอบทานโดยคณะผูบ้รหิารกลุ่มไทยยูเนี�ยน โดยมจีดุประสงคเ์พ��อจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 

เพ��อวตั�ุประสงคใ์นการบรหิารงาน กลุ่มบรษิทัจดัโครงสรา้งองคก์รเป็นหน่วยธรุกจิตามประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร กลุ่มบรษิทั 
มสีว่นงานที�รายงานทั �งสิ�น 3 สว่นงาน ดงันี� 

• ผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรปู 

• ผลติภณัฑอ์าหารทะเลแ�่แขง็ แ�่เยน็ และธรุกจิที�เกี�ยวขอ้ง 

• ผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์ผลติภณัฑเ์พิ�มมลูคา่ และธรุกจิอ��น 
 

บริษทั ไทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ผ�ม้อีํานาจตดัสนิใจส�งสดุดา้นการดําเนินงานสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกนัเพ��อวตั�ุประสงค�ในการตดัสนิใจ
เกี�ยวกบัการจดัสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการป�บิตังิาน กลุ่มบรษิทัประเมนิผลการป�บิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจาก

กําไรขั �นตน้ ���งวดัม�ลคา่โดยใชเ้กณ��เดยีวกบัที�ใชใ้นการวดักําไรขั �นต้นในงบกําไรขาดทุน 
 

การบันท�กบั�ชีสําหรบัรายการระหว่างส่วนงานที�รายงานเป� นไปในลักษณะเดียวกับการบันท�กบั�ชีสําหรับรายการ�ุรกิจกับ
บุคคลภายนอก งบการเงนิรวมไดต้ดัรายการระหวา่งกนัออกแล้ว ขอ้ม�ลเกี�ยวกบัการจําแนกรายไดเ้ป�นขอ้ม�ลเดยีวกนักบัขอ้ม�ลรายไดท้ี�
ไดเ้ปิดเผยตามสว่นงาน 

 
ขอ้ม�ลเกี�ยวกบัรายไดแ้ละกําไรขั �นตน้ของขอ้ม�ลจาํแนกตามสว่นงานของกลุ่มบรษิทัมดีงัต่อไปนี� 
 
 งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 

ผลิตภณัฑ์ 

อาหารทะเล

แปรรปู 

ผลิตภณัฑ ์

อาหารทะเล 

แช่แขง็แช่เยน็ 

และธรุกิจ 

ที�เกี�ยวข้อง 

ผลิตภณัฑ์

อาหารสตัว ์

ผลิตภณัฑ์

เพิ�มมูลค่า 

และธรุกิจอ��น 

รวมส่วนงาน

ที�รายงาน 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั รวม 

   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

รายไดร้วม 76,574,542 54,051,130 26,184,305 156,809,977 (24,407,541) 132,402,436 
หกั  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน (13,850,721) (4,445,788) (6,111,032) (24,407,541) 24,407,541 - 

รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก 62,723,821 49,605,342 20,073,273 132,402,436 - 132,402,436 

       

ผลการดาํเนินงาน       

กาํไรขั �นต้นของส่วนงาน 13,210,770 4,794,754 5,369,016 23,374,540 43,083 23,417,623 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร      (15,596,251) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน  

   (ไมร่วมรายไดอ้��น)      

 
7,821,372 

ตน้ทุนทางการเงนิ      (1,724,438) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุน 
   ที�รบัร�ต้ามว�ิสี่วนไดเ้สยี          (527,489) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อ��น ๆ      1,709,553 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้      7,278,998 

ภาษเีงนิได ้      (723,764) 

กาํไรสาํหรบัปีจาก 

   การดาํเนินงานต่อเน��อง      6,555,234 
ขาดทุนสาํหรบัปีจาก 
   การดาํเนินงานที�ยกเลกิ - (23,899) (22,323) - - (46,222) 

กาํไรสาํหรบัปี      6,509,012 

       

จงัหวะการรบัรู้รายได้       
เม��อป�บิตัติามภาระที�ตอ้งป�บิตั ิ
   เสร�จสิ�น (Point in time) 62,723,821 49,605,342 20,073,273 132,402,436 - 

 
132,402,436 
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 งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 

ผลิตภณัฑ์ 

อาหารทะเล

แปรรปู 

ผลิตภณัฑ์ 

อาหารทะเล 

แช่แขง็แช่เยน็ 

และธรุกิจ 

ที�เกี�ยวข้อง 

ผลิตภณัฑ์

อาหารสตัว ์

ผลิตภณัฑ์

เพิ�มมูลค่า 

และธรุกิจอ��น 

รวมส่วนงาน

ที�รายงาน 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั รวม 

   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

รายไดร้วม 74,428,084 60,501,232 24,514,866 159,444,182 (33,168,935) 126,275,247 
หกั  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน (19,207,134) (8,077,269) (5,884,532) (33,168,935) 33,168,935 - 

รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก 55,220,950 52,423,963 18,630,334 126,275,247 - 126,275,247 

       

ผลการดาํเนินงาน       

กาํไรขั �นต้นของส่วนงาน 10,807,834 5,390,790 4,022,629 20,221,253 (111,154) 20,110,099 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร      (16,265,523) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน  

   (ไมร่วมรายได�้��น)      3,844,576 

ตน้ทุนทางการเงนิ      (2,055,567) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน 
  ที�รบัร�ต้ามว�ิสี่วนไดเ้สยี          591,288 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ���น �      2,047,740 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้      4,428,037 

ภาษเีงนิได ้      (157,937) 

กาํไรสาํหรบัปีจาก 

   การดาํเนินงานต่อเน��อง      4,270,100 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปีจาก 

   การดาํเนินงานที�ยกเลกิ - (105,257) 2,809 - - (102,448) 

กาํไรสาํหรบัปี      4,167,652 

       

จงัหวะการรบัรู้รายได้       
เม���ป�บิตัติามภาระที�ต�้งป�บิตั ิ

   เสร�จสิ�น (Point in time) 55,220,950 52,423,963 18,630,334 126,275,247 - 126,275,247 

 

 

บริ�ทั ไทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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�้อมลูเกี�ยวกบัเ�ตภมิูศาสตร ์

 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกําหนดขึ�นตามสถานที�ตั �งของลูกคา้ 
 

 งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

   

รายได้จากลกูค้าภายนอก   

ประเทศไทย 13,303,814 14,575,267 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 55,442,956 49,998,393 
ประเทศญี�ปุ่ น 7,030,631 7,358,218 

ประเทศในทวปียุโรป 38,361,388 35,178,815 
ประเทศอื�น � 18,263,647 19,164,554 

รวมรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 132,402,436 126,275,247 

 

�้อมลูเกี�ยวกบัลกูค้าราย�ห�่ 

 
ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัไม่มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใดที�มมีูลค่าเท่ากบัหรอืมากกว่า
รอ้ยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบรษิทั 

 

  10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิสดในมอื 12,000 3,947 710 873 
เงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย ์ 6,274,407 1,184,981 5,245,334 158,380 
เงนิฝากประจําไมเ่กนิสามเดอืน 2 3,500,542 2 3,500,000 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6,286,409 4,689,470 5,246,046 3,659,253 

หกั  เงนิเบกิเกนิบญัช ี(หมายเหตุฯ ขอ้ 24) (267,162) (206,040) (85,839) (36,681) 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
   ที�แสดงในงบกระแสเงนิสด 6,019,247 4,483,430 5,160,207 3,622,572 

 
เงนิฝากประจําไมเ่กนิสามเดอืนมอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิอยูท่ี�รอ้ยละ 0.75 ต่อปี (พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 0.01 ถงึรอ้ยละ 1.35 ต่อปี) 
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  11 ล�กหนี�การค�าและล�กหนี�อ��น - สทุธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
ล�กหนี�การคา้ 11,584,621 12,845,052 2,876,591 3,616,262 

หกั  คา่เ�ื�อ�ลขาดทุนล�กหนี�การคา้ (272,436) (312,907) (5,325) (56,416) 

ล�กหนี�การคา้ - สทุธ ิ 11,312,185 12,532,145 2,871,266 3,559,846 

ดอกเบี�ยคา้งรบั - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 42) 2,504 14,684 702,653 414,343 
ดอกเบี�ยคา้งรบั - กจิการอื�น 3,727 4,435 3,727 4,376 

ล�กหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4,004 7,028 199,090 149,059 
ล�กหนี�อื�น - กจิการอื�น 796,477 1,365,346 351 640 
คา่ใชจ้า่ยล่วงหน้า 597,100 522,815 80,312 45,056 

บตัรภาษ ี 55,295 30,636 20,624 8,169 
รายไดค้า้งรบั 111,498 66,270 2,021 23,962 

เงนิจา่ยล่วงหน้า 436,746 325,567 122,320 193,336 

รวมล�กหนี�การค�าและล�กหนี�อ��น - สทุธิ 13,319,536 14,868,926 4,002,364 4,398,787 

 
ระยะเวลาการให้สนิเชื�อแก่ล�กหนี�การค้ากิจการอื�นและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั�ดยเ�ลี�ยคอื 33 วนัและ 53 วนั ตามลําดบั (พ.ศ. 2562 
�ดยเ�ลี�ย 39 วนั และ 56 วนั ตามลําดบั) 

 
เนื�องจากลกัษ�ะของล�กหนี�การคา้เ��นสนิทรพัย�หมนุเวยีน ม�ลคา่ยตุธิรรมจ�งใกลเ้คยีงกบัม�ลคา่ตามบ�ัช ี
 

ล�กหนี�การคา้สามาร�วเิคราะห�ตามอายหุนี�ที�คา้งชําระไดด้งันี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
ล�กหนี�การคา้ - กจิการอื�น     

ยงัไมค่รบกําหนดชําระ 8,395,855 9,495,217 1,292,368 1,157,477 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 2,490,696 2,461,982 184,656 187,877 

3 - 6 เดอืน 84,593 142,517 1,674 685 

6 - 12 เดอืน 32,013 55,925 4,160 570 
เกนิกวา่ 12 เดอืน 188,997 218,879 3,012 34,178 

 11,192,154 12,374,520 1,485,870 1,380,787 
หกั  คา่เ�ื�อ�ลขาดทุนล�กหนี�การคา้ (271,007) (260,894) (5,309) (36,936) 

 10,921,147 12,113,626 1,480,561 1,343,851 
 

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
ลูกหน��การคา้ - กจิการท��เก��ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 42)     

ยงัไมค่รบกําหนดชําระ 342,286 250,084 1,318,118 1,525,507 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 19,398 124,651 72,576 638,397 
3 - 6 เดอืน 30,783 20,150 26 26,304 

6 - 12 เดอืน - 43,983 1 30,300 

เกนิกวา่ 12 เดอืน - 31,664 - 14,967 

 392,467 470,532 1,390,721 2,235,475 
หกั  คา่เผื�อผลขาดทุนลูกหน��การคา้ (1,429) (52,013) (16) (19,480) 

 391,038 418,519 1,390,705 2,215,995 

ลูกหน��การคา้ - สทุธ ิ 11,312,185 12,532,145 2,871,266 3,559,846 

 
คา่เผื�อผลขาดทุนลูกหน��การคา้สามาร�กระทบยอดไดด้งัน�� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

� วนัท�� 1 มกราคม (312,907) (346,446) (56,416) (74,636) 
การเ�ิ�มข��นจากการรวมธุรกจิ (7,375) (3,860) - - 

(กลบัรายการ) รบัรูผ้ลขาดทุนในกําไรขาดทุน (12,488) (37,823) 19,230 (11,734) 

ลูกหน��การคา้ท��ไมส่ามาร�เก�บเงนิไดท้��ตดัจําหน่ายระหวา่งป�  59,288 60,591 31,861 29,954 
การจดัประเภทใหม่ 1,396 (2,382) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (350) 17,013 - - 

� วนัท�� 31 ธนัวาคม (272,436) (312,907) (5,325) (56,416) 
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  12 สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
สนิคา้สาํเรจ็รปู 22,186,073 21,901,849 1,689,487 2,384,424 

งานระหว่างทํา 311,877 396,847 - - 
วตัถุดบิ 9,098,278 9,523,910 1,271,069 1,968,703 

วสัดปุระกอบและภาชนะบรรจุ 1,839,400 1,574,167 90,110 85,622 

สนิคา้ระหวา่งทาง 5,758,679 4,172,416 461,322 643,513 
อะไหล่และของ�ชส้ิ�นเปลอืง 592,149 521,108 20,369 16,587 

 39,786,456 38,090,297 3,532,357 5,098,849 
หกั คา่เ�ื�อสาํหรบัมลูคา่สทุธทิี�จะไดร้บั (1,240,259) (1,216,883) (61,328) (74,092) 

รวมสนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 38,546,197 36,873,414 3,471,029 5,024,757 

 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สนิคา้คงเหลอืบางส่วนของกลุ่มบรษิทัจํานวน 678.53 ลา้นบาท ไดนํ้าไปจํานําไวก้บัสถาบนัการเงนิ
เพื�อคํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อของบรษิทัยอ่ย (พ.ศ. 2562 จาํนวน 549.82 ลา้นบาท) (หมายเหตุฯ ขอ้ 24) 
 

  13 สินทรพัย�หมนุเวียนอื�น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาษเีงนิไดจ้่ายล่วงหน้า 216,949 400,796 26,908 66,610 
ภาษมีลูคา่เพิ�มรอรบัคนื 517,562 419,061 9,791 13,416 

อื�น � 154,039 157,124 26,908 4,762 

รวมสนิทรพัย�หมนุเวยีนอื�น 888,550 976,981 38,042 84,788 

 

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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  14 สินทรพัยแ์ละหนี�สินที���อ�ว�เพ��อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก 

 

สนิทรพัยแ์ละหน��สนิ�องกลุ่มท��จําหน่ายท��จดัประเ�ทไวเ้พ��อ�ายและการดําเนินงานท��ยกเลกิ�องกลุ่ม�ร�ิทัประกอ�ดว้ยสองส่วนงาน 
ไดแ้ก่ ส่วนงานประมงในประเทศกาน่าและส่วนงานแซลมอนแช่เยน็ในประเทศสกอตแลนด์ตามท��รายงานในง�การเงนิรวมสําหร�ัป�
สิ�นสดุวนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ 2562 �อ้ม�ลทางการเงนิ�องสองสว่นงานแสดงไดด้งัน�� 

 

 งบการเงินรวม 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

สินทรพัยข์องกลุ่มที�จาํหน่ายที�จดัประเ�ท�ว�เพ��อขายจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก   

สว่นงานประมง 4,115 4,787 
สว่นงานแซลมอนแช่เยน็ 2,348 50,194 

รวม 6,463 54,981 
   

หนี�สินของกลุ่มที�จาํหน่ายที�จดัประเ�ท�ว�เพ��อขายจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก   

สว่นงานประมง 17,750 18,408 

สว่นงานแซลมอนแช่เยน็ 2,035 7,848 

รวม 19,785 26,256 

 
�ลการดาํเนินงาน�องการดาํเนินงานท��ยกเลกิแสดงไดด้งัน�� 

 

 งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

สว่นงานประมง (22,323) 2,809 

สว่นงานแซลมอนแช่เยน็ (23,899) (105,257) 

รวม (46,222) (102,448) 

 

กระแสเงนิสด�องการดาํเนินงานท��ยกเลกิ ม�ดงัน�� 
 

 งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 5,473 27,497 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 34,778 19,208 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (19,596) (60,009) 

กระแสเงินสดสทุธิ 20,655 (13,304) 
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  15 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน และเงินลงทุนที�รบัร�้ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

จาํนวนของเงนิลงทุนที�รบัร�ใ้นงบแสดง�านะการเงนิมดีงันี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และการร่วมคา้  

   ตามวธิรีาคาทุน  

 

  

   บรษิทัยอ่ย - - 31,408,217 31,165,524 
   บรษิทัร่วม - - 788,757 788,757 

   การรว่มคา้ - - 959 959 
เงนิลงทุนที�รบัร�ต้ามวธิสี่วนไดเ้สยี     

   บรษิทัร่วม 9,043,879 10,082,375 - - 

   การรว่มคา้ 225,291 197,808 - - 

รวมเงนิลงทุน 9,269,170 10,280,183 32,197,933 31,955,240 

 
จาํนวนที�รบัร�ใ้นงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็มดีงันี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)     

บรษิทัร่วม (522,883) 581,676 - - 
การร่วมคา้ (4,606) 9,612 - - 

รวมสว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน 
   ที�รบัร�ต้ามวธิสีว่นไดเ้สยี (527,489) 591,288 - - 

     

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็     
บรษิทัร่วม (23,592) (46,846) - - 

การร่วมคา้ - - - - 

รวมสว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็จากเงนิลงทุน 

   ที�รบัร�ต้ามวธิสีว่นไดเ้สยี (23,592) (46,846) - - 

 

บริษทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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15.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยระหวา่งปีมดีงัต่อไปนี� 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 31,165,524 30,546,928 
เพิ�มข��น 58,617 532,787 

แปลงสภาพจากเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ย 204,122 - 

จดัประเภทรายการใหมจ่ากเงนิลงทุนในการรว่มคา้และบรษิทัร่วม - 85,809 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (20,046) - 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 31,408,217 31,165,524 

 

ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดเ้ขา้ทําสญัญาสนับสนุนทางการเงนิกบั Thai Union China Co., Ltd. เพื�อให้การสนับสนุนเงนิทุน
เป็นจํานวน 45 ล้านหยวน หรอืเทียบเท่าจํานวน 204.12 ล้านบาท โดยการแปลงสภาพเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยดงักล่าว
เป็นเงนิลงทุน ต่อมาในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยดงักล่าวไดเ้รยีกชําระคา่หุน้เป็นจาํนวน 1.57 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ หรอื

เทยีบเท่าจาํนวน 51.66 ลา้นบาท 
 
ในระหว่างปี บรษิทัได้จดัตั �ง Thai Union South East Asia Pte. Ltd. ���งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั โดยมจีํานวนหุ้นสามญัจํานวน 

300,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สงิคโปร์ บรษิทัย่อยได้เรยีกชําระค่าหุ้นเป็นจํานวน 300,000 ดอลลาร์สงิคโปร์ หรอื

เทยีบเท่าจาํนวน 6.69 ลา้นบาท 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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บรษิทัที�อยูภ่ายใตบ้รษิทัยอ่ยของบรษิทัที�รวมอยู่ในการจดัทํางบการเงนิรวม มดีงันี� 
 

   สดัส่วนเงินลงทุน 

  จดัตั �ง���น พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช��อบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถอืหุน้โดยบรษิทัยอ่ยของบรษิทั     

บรษิทั โอคนิอสฟู้ด จาํกดั (ถอืหุน้โดย บรษิทั ผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหาร ไทย 99.74 99.74 
   แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) รอ้ยละ 100)    และสตัวนํ์�าแช่แขง็    

บรษิทั เอเซยีนแปซฟิิคแคน จาํกดั ผูผ้ลติและจาํหน่ายผลติภณัฑ ์ ไทย 99.54 99.54 
   (ถอืหุน้โดย บรษิทั สงขลาแคนนิ�ง     สาํหรบับรรจุอาหาร    
   จาํกดั (มหาชน) รอ้ยละ 99)      
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. ผูผ้ลติและจาํหน่ายปลาทนู่า เวยีดนาม 99.55 99.55 

   (ถอืหุน้โดย บรษิทั สงขลาแคนนิ�ง 
    จาํกดั (มหาชน) รอ้ยละ 100) 

   และอาหารทะเลบรรจ ุ
   กระป๋อง 

   

Thai Union Investments North America, LLC ผูล้งทุน สหรฐัอเมรกิา 100.00 100.00 
   (TUINA) (ถอืหุน้โดย TUNA รอ้ยละ 100)     

Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U) ผูผ้ลติและจาํหน่ายปลาทนู่า สหรฐัอเมรกิา 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUNA รอ้ยละ 100)    และอาหารทะเลบรรจ ุ

   กระป๋อง 
   

Tri-Union Frozen Products, Inc.  ผูนํ้าเขา้และจดัจาํหน่าย สหรฐัอเมรกิา 100.00 100.00 
   (TUFP) (ถอืหุน้โดย TUNA รอ้ยละ 100)    อาหารทะเลแช่แขง็    

US Pet Nutrition, LLC (USPN)  ผูนํ้าเขา้และจาํหน่ายผลติภณัฑ ์ สหรฐัอเมรกิา 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้รอ้ยละ 99 โดย TUNA และ     อาหารสตัว ์    
   รอ้ยละ 1 โดย Tri-U)     
Tri-Union Frozen Products North America, LLC ผูล้งทุน สหรฐัอเมรกิา - 100.00 

(TUFPNA) (ถอืหุน้โดย TUFP รอ้ยละ 100)   (ชาํระบญัชใีนเดอืน 
  พฤศจกิายน พ.ศ. 2563) 

   

Tri-Union Frozen Products Canada, ULC ผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคนิค แคนาดา 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUFP รอ้ยละ 100     
   พ.ศ. 2562 ถอืหุน้โดย TUFPNA รอ้ยละ 100)     

Thai Union Europe (TUE) สาํนกังานใหญ่ �รั �งเศส 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 100)     
MW Brands Seychelles Limited ผูส้่งออกปลาทนู่ากระป๋อง เซเชลส ์ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)     
Tuna Logistics Services Limited หยุดดาํเนินกจิการ เซเชลส ์ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย MWBSL รอ้ยละ 100)     
Etablissements Paul Paulet SAS (EPP) ผูผ้ลติ นําเขา้ จดัจาํหน่ายและ �รั �งเศส 100.00 100.00 

   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)    ส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง    
European Seafood Investment Portugal  

   (ESIP) (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและส่งออกปลาซารด์นี 

   และปลาแมคคาเรลกระป๋อง 

โปรตุเกส 100.00 100.00 

Pioneer Food Cannery Limited ผูผ้ลติปลาทนู่ากระป๋อง กานา 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย EPP รอ้ยละ 100)     
Mareblu SRL ผูนํ้าเขา้และจดัจาํหน่าย อติาล ี 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)     อาหารทะเลกระป๋อง    
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   สดัส่วนเงินลงทุน 

  จดัตั �ง���น พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช��อบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถอืหุน้โดยบรษิทัยอ่ยของบรษิทั (ต่อ)     

UK Seafood Investments Limited  ผูล้งทุน สหราช 100.00 100.00 

   (UKSI) (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)     อาณาจกัร   

Indian Ocean Tuna Limited (IOT) ผูผ้ลติและส่งออกปลาทนู่า เซเชลส ์ 60.00 60.00 

   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 60)    กระป๋อง    

John West Foods Limited (JWUK) ผูนํ้าเขา้และจดัจาํหน่าย สหราช 100.00 100.00 

   (ถอืหุน้โดย UKSI รอ้ยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง อาณาจกัร   

Irish Seafood Investments Limited  ผูนํ้าเขา้และจดัจาํหน่าย ไอรแ์ลนด ์ 100.00 100.00 

   (ISIL) (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง    

John West Holland BV ผูนํ้าเขา้และจดัจาํหน่าย เนเธอรแ์ลนด ์ 100.00 100.00 

   (ถอืหุน้โดย ISIL รอ้ยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง    

TTV Limited (ถอืหุน้โดย EPP รอ้ยละ 70) หยุดดาํเนินกจิการ 

   (การดาํเนินงานที�ยกเลกิ) 

กานา 70.00 70.00 

Europeenne De La Mer SAS (EDM) 

   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100) 

ผูล้งทุน และผูจ้ดัจาํหน่าย 

   ปลาแซลมอน 

�รั �งเ�ส 100.00 100.00 

Meralliance Armoric SAS ผูผ้ลติปลาแซลมอนรมควนั �รั �งเ�ส 100.00 100.00 

   (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100)     

Imsaum SCI (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100) ใหเ้ช่าทรพัยส์นิ �รั �งเ�ส 100.00 100.00 

Meralliance SAS ผูจ้ดัจาํหน่าย �รั �งเ�ส 100.00 100.00 

   (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100)    ปลาแซลมอนรมควนั    

Meralliance Poland Sp. z.o.o ผูผ้ลติปลาแซลมอนแช่เยน็ โปแลนด ์ 100.00 100.00 

   (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100)        

Naco Trading AS (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100) ผูจ้ดัจาํหน่ายปลาแซลมอน นอรเ์วย ์ 100.00 100.00 

The Edinburgh Salmon Company Ltd.  หยุดดาํเนินกจิการ สก๊อตแลนด ์ 100.00 100.00 

   (ESCO) (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100)    (การดาํเนินงานที�ยกเลกิ)    

King Oscar AS (KON) ผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหาร นอรเ์วย ์ 100.00 100.00 

   (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 100)    ทะเลกระป๋อง    

King Oscar Inc. ผูนํ้าเขา้และจดัจาํหน่าย สหรฐัอเมรกิา 100.00 100.00 

   (ถอืหุน้โดย KON รอ้ยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง    

Norway Foods Europe NV ผูนํ้าเขา้และจดัจาํหน่าย เบลเยี�ยม 100.00 100.00 

   (ถอืหุน้โดย EPP รอ้ยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง    

Thai Union Poland Sp. Z.o.o. ผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหาร โปแลนด ์ 100.00 100.00 

   (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 100)    ทะเลกระป๋อง    

Thai Union Germany GmbH (TUGe) 

   (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 100) 

ผูล้งทุน เยอรมน ี 100.00 100.00 

Thai Union Marine Nutrients GmbH ผูผ้ลติสารสกดัจากนํ�ามนั เยอรมน ี 100.00 100.00 

   (ถอืหุน้โดย TUGe รอ้ยละ 100)    ปลาทนู่า    
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   สดัส่วนเงินลงทุน 

  จดัตั �ง���น พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช��อบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถอืหุน้โดยบรษิทัยอ่ยของบรษิทั (ต่อ)     

Rugen Fisch AG (RUFI) 

   (ถอืหุน้โดย TUGe รอ้ยละ 51) 

ผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหาร 

   ทะเล 

เยอรมน ี 51.00 51.00 

Hawesta-Feinkost Hans Westphal  

   GmbH & Co. KG (HAW) 

   (ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและจาํหน่าย 

   อาหารทะเล 

เยอรมน ี 51.00 51.00 

Seafood Beteiligungs - und Verwaltungs  
   GmbH (ถอืหุน้โดย HAW รอ้ยละ 100) 

หยุดดาํเนินกจิการ เยอรมน ี 51.00 51.00 

Artur Heymann GmbH & Co.KG  
   (HEY) (ถอืหุน้โดย HAW รอ้ยละ 100) 

ผูจ้าํหน่ายอาหารทะเล เยอรมน ี 51.00 51.00 

Wefina Feinkost Gunther Wehowsky  
   GmbH (ถอืหุน้โดย HEY รอ้ยละ 100) 

ผูจ้าํหน่ายอาหารทะเล 
   (ควบรวมกบั HEY ในเดอืน 
   ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 

เยอรมน ี - 51.00 

Meekrone Fisch-Feinkost GmbH 
   (ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ 100) 

ใหบ้รกิารเช่าสนิทรพัย ์ เยอรมน ี 51.00 51.00 

Ostsee Fisch Verwaltungs GmbH 
   (ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ 100) 

หยุดดาํเนินกจิการ เยอรมน ี 51.00 51.00 

Ostsee Fisch GmbH & Co.Produktions-und  
   Vertriebs KG (ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและจาํหน่าย 
   อาหารทะเล 

เยอรมน ี 51.00 51.00 

Ostsee Fisch Kretinga UAB (gAG)  
   (ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและจาํหน่าย 
   อาหารทะเล 

ลทิเูนีย 51.00 51.00 

Thai Union Canada Inc. (TUCa)  

   (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและจาํหน่าย 

   อาหารทะเล 

แคนาดา 100.00 100.00 

C.H. Rich, Inc. 
   (ถอืหุน้โดย TUCa รอ้ยละ 100) 

ตวัแทนจาํหน่ายอาหารทะเล แคนาดา 100.00 100.00 

Thai Union Trading Europe B.V. ผูจ้ดัจาํหน่ายอาหารทะเล เนเธอรแ์ลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 100)     
PT Thai Union Kharisma Lestari 
   (TUKL) (ถอืหุน้โดย TFM รอ้ยละ 65) 

ผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหารสตัว ์ อนิโดนีเซยี 43.49 43.49 

Thai Union Hatchery Co., Ltd. 
   (ถอืหุน้โดย TMAC รอ้ยละ 100) 

ผูเ้พาะพนัธุแ์ละอนุบาลลกูกุง้ 
   เพื�อจาํหน่ายและพฒันา 
   สายพนัธุ ์

ไทย 100.00 100.00 

TCM Fishery Co., Ltd. �ารม์เพาะพนัธุแ์ละเลี�ยงกุง้ ไทย 75.00 75.00 
   (ถอืหุน้โดย TMAC รอ้ยละ 75)     
TMK Farm Co., Ltd. �ารม์เพาะพนัธุแ์ละเลี�ยงกุง้ ไทย 94.44 94.44 
   (ถอืหุน้โดย TMAC รอ้ยละ 94.44)     

Thammachart Seafood China Limited   
   (TSC) (ถอืหุน้โดย TSR รอ้ยละ 90  
   และโดย TUAIH รอ้ยละ 10) 

หยุดดาํเนินกจิการ ฮ่องกง 68.50 68.50 

Thammachart Shanghai 
   (ถอืหุน้โดย TSC รอ้ยละ 100) 

หยุดดาํเนินกจิการ จนี 68.50 68.50 
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ถอืหุน้โดยบรษิทัยอ่ยของบรษิทั (ต่อ)     
GGCOF RL Blocker, LLC 
   (ถอืหุน้โดย TUINA รอ้ยละ 100) 

ผูล้งทุน สหรฐัอเมรกิา 100.00 - 

TUMD Luxembourg S.a.r.l 

   (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 90) 
ผูล้งทุน ลกัเซมเบริก์ 90.00 - 

Dalpromryba Limited Liability  
   Company (DPR) 
   (ถอืหุน้โดย TUMD รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหารทะเล 
   บรรจุกระป๋องและแช่แขง็ 

รสัเซยี 90.00 - 

Torgovo-Promyshlenny Kompleks  
  “Dalpromryba” Limited Liability  
   Company (TPK)  

   (ถอืหุน้โดย TUMD รอ้ยละ 100) 

คา้ขาย รสัเซยี 90.00 - 

Maguro Limited Liability Company  

   (MGR) (ถอืหุน้โดย TUMD รอ้ยละ 100) 
คา้ขายปลาแช่แขง็ รสัเซยี 90.00 - 

 

บรษิทัยอ่ยดงักล่าวขา้งต้นไดร้วมอยูใ่นการจดัทํางบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทั สดัส่วนของสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัย่อย

ที�ถอืโดยกลุ่มบรษิทัไมแ่ตกต่างจากสดัสว่นที�ถอืหุน้สาม�ั 
 

ในระหวา่งปี PT Thai Union Kharisma Lestari (TUKL) ไดเ้รยีกชําระคา่หุน้เพิ�มรอ้ยละ 65 จาก TFM เป็นจํานวนเงนิ 43,316 
ลา้นรเูปีย หรอืเทยีบเท่าจาํนวน 97.09 ลา้นบาท 
 

ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน TUMD Luxembourg S.a.r.l (TUMD) เพิ�มข��นจากรอ้ยละ 45 

เป็นร้อยละ 90 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทเปลี�ยนการจดัประเ�ทการลงทุนในบริษัทดงักล่าวจากบรษิัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของ 

กลุ่มบรษิทั 
 

ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 Wefina Feinkost Gunther Wehowsky GmbH ถูกควบรวมกบั Artur Heymann GmbH & Co.KG. 
การควบรวมกิจการส่งผลให้เกิดการโอนย้ายสินทรพัย์และหนี�สินทั �งหมด การควบรวมกิจการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ 

งบการเงนิรวม 
 

ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยที�มีส่วน�ด้เสียที��ม่มีอาํนาจควบคมุที�มีสาระสาํค�ั 
 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที�  

บริษทั 

�ทยยเูนี�ยน 

ซีฟู้ด จาํกดั 

บริษทั 

�ทยยเูนี�ยน ฟีดมิลล ์

จาํกดั (มหาชน) 

Rugen Fisch 

Group รวม 

   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ยอดรวมของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่ ี

   อํานาจควบคมุ 396,765 377,278 1,950,850 2,724,893 

กําไร (ขาดทุน) สาํหรบัปีสว่นที�เป็นของ 
   สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ (10,411) 137,470 23,183 150,242 

เงนิปันผลจา่ยใหส้่วนไดเ้สยีที�ไมม่ ี
   อํานาจควบคมุในระหวา่งปี 7,350 40,710 14,777 62,837 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

77 

 
การ�ื�อธรุกจิ - TUMD  
 

ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทั�ื�อสดัส่วนเงนิลงทุนเพิ�มใน TUMD Luxembourg S.a.r.l (TUMD) รอ้ยละ 45 จาก 
�ู้�ือหุ้น�ึ�งเป็นบุคคลภายนอก �ึ�งทําให้บรษิัทมีเงินลงทุนใน TUMD เพิ�มขึ�นจากร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 90 กลุ่มบริษทัจึง 

จดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวใหมจ่ากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
 
เนื�องจากการ�ื�อธุรกจินี�ดําเนินการจากการทยอย�ื�อ กลุ่มบรษิทัประเมนิมูลค่ายุติธรรม � วนัที��ื�อของส่วนไดเ้สยีใน TUMD  

ที�กลุ่มบรษิทั�อือยู่ก่อนวนัที��ื�อ โดยส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุตธิรรมและมูลค่าตามบญัชรีบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนในวนัที��ื�อธุรกจิ 
� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิัทได้อยู่ในขั �นตอนการระบุมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย�สุทธิที�ได้รบัมาและการ
ทบทวนการปันส่วนราคา�ื�อจากเงนิลงทุนที�เพิ�มขึ�น ดงันั �นมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย�สุทธทิี�ได้รบัมาอาจจะมกีารปรบัปรุง

รายการต่อไป ขึ�นอยู่กบัการประมา�การมูลค่ายุตธิรรมและ�ลของการปันสว่นราคา�ื�อ �ึ�งคาดวา่จะแล้วเสรจ็ภายใน 12 เดอืน
หลงัจากวนัที��ื�อเงนิลงทุนเพิ�ม  
 

 พนับาท 

  

มลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทุนใน TUMD ตามวธิสีว่นไดเ้สยี � วนั�ื�อเงนิลงทุน 405,579 
ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีใน TUMD � วนั�ื�อเงนิลงทุน (155,661) 

มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีเดมิ�ึ�งจดัประเภทเป็นบรษิทัร่วม 249,918 

สิ�งตอบแทนที�จา่ย � วนัที��ื�อธรุกจิ - หนี�สนิสญัญาอนุพนัธ� (34,374) 

 215,544 

  

ประมาณการมลูค่า�องรายการที�รบัรู� ณ วนัที����อธรุกิจสาํหรบัสินทรพัย�และหนี�สินที��ด�รบัมา  

สนิทรพัย�หมนุเวยีนอื�น 193,733 

ที�ดนิ อาคารและอุปกร�� - สทุธ ิ 72,105 
สนิทรพัย�ไมห่มนุเวยีนอื�น 83,958 

เงนิกูย้มืระยะสั �น (2,165) 
หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น (113,673) 

เงนิกูย้มืระยะยาว (259,220) 

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น (11,990) 

รวมสนิทรพัย�สทุธทิี�ระบุได ้ (37,252) 

  
สว่นไดเ้สยีตามเงนิลงทุนของบรษิทั (รอ้ยละ 90) (33,527) 

คา่ความนิยม 249,071 

สนิทรพัย�สทุธทิี�ไดร้บัจากการ�ื�อธุรกจิ 215,544 

 
หากบรษิทัย่อยทั �งหมดที��ื�อมาในระหวา่งปีได�ู้กรวมในงบการเงนิรวมตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนรวม

จะแสดงรายไดจ้าํนวน 537 ลา้นบาท และขาดทุนสทุธสิาํหรบัปีจาํนวน 130 ลา้นบาท 
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78 

 
การ���อธรุกจิใน พ.ศ. 2562 ���งดาํเนินการเสร�จสิ�นแลว้ 
 

ในระหว่างไตรมาสที� 2 ของปี พ.ศ. 2563 บรษิทัวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�ระบุไดท้ี�ไดม้าและหนี�สนิที�รบัมาสุทธจิากการ

���อธุรกิจที�เกิดข��นใน พ.ศ. 2562 เสร�จสิ�นแล้ว �ดยผลของการวดัมูลค่ายุติธรรมไม่ได้มีความแตกต่างจากที�ได้รายงานไว้ใน 
งบการเงนิสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 อย่างมีสาระสําคญั บรษิทัได้ปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย ์
ที�ไดม้าและคา่ความนิยมแลว้ในระหว่างปี สรปุไดด้งันี� 

 พนับาท 
  

คา่ความนิยม 355,000 

คา่ความนิยม - ตามที�แสดงไว ้ 402,966 

การปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรม (47,966) 
  

รายละเอยีดของการปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมเป�นดงันี�  

ที�ดนิ อาคารและอุปกร�์เพิ�มข��น 13,625 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเพิ�มข��น 46,200 

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิ�มข��น (11,965) 

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุลดลง 106 
  

คา่ความนิยมลดลง (47,966) 

 

15.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมระหวา่งปีมดีงัต่อไปนี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้ปี 10,082,375 10,766,530 788,757 835,523 

เพิ�มข��น 54,020 75,104 - - 

การจาํหน่าย - สทุธ ิ - (52,884) - (1,010) 
สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) (522,883) 581,676 - - 
สว่นแบ่งคา่ใชจ้า่ยเบ�ดเสร�จอ��น (23,592) (46,846) - - 

การจดัประเภทรายการใหม ่ - 6,584 - - 

กําไร (ขาดทุน) จากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรม 

  จากการทยอย���อ (155,661) 15,752 - - 

การจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (249,918) (65,158) - (45,756) 
เงนิปันผลรบั (118,699) (214,417) - - 

ภาษจีากเงนิปันผลรบั (14,835) (11,865) - - 
การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - (172,910) - - 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ (6,928) (799,191) - - 

ราคาตามบญัชปีลายปี 9,043,879 10,082,375 788,757 788,757 บริ
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

80 

 
รายการข้างล่างนี�แสดงรายช��อบรษิทัร่วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ที�มสีาระสําคญัต่อกลุ่มบรษิทัตามความเหน็ของ
คณะกรรมการของกลุ่มบรษิทั 

 

ลกัษณะของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

 

 จดัตั �งข��นใน สดัส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ) ลกัษณะ  

ช��อบริษทั ประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 ความสมัพนัธ์ วิธีการวดัมลูค่า 

      
Avanti Feeds Limited อนิเดยี 24.21 24.21 หมายเหตุ 1 วธิสี่วนไดเ้สยี 

Red Lobster Group สหรฐัอเมรกิา 25.00 25.00 หมายเหตุ 2 วธิสี่วนไดเ้สยี 

 

หมายเหตุ 1 Avanti Feeds Limited เป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารกุ้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปกุ้งไปทั �ว�ลก ทั �งนี�  Avanti Feeds 

Limited เป็นหุน้สว่นทางยทุธศาสตรข์องกลุ่มบรษิทัในสว่นของการผลติอาหารกุง้และแปรรปูผลติภณัฑก์ุง้  
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทใน Avanti Feeds Limited ���งเป็นบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศอินเดยีมีจํานวน 6,592.57 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 จํานวน 7,606 ล้านบาท) และ
มลูคา่ตามบญัชขีองสว่นไดเ้สยีของกลุ่มบรษิทั มจีาํนวน 1,606.45 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 จาํนวน 1,410.54 ลา้นบาท) 

 
หมายเหตุ 2 Red Lobster ���งเป็นร้านอาหารทะเลที�มสีาขาอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและมีการดําเนินงานอยู่ในหลายประเทศ 

เช่น แคนาดา มาเลเ�ีย และญี�ปุ่ น ทั �งนี� Red Lobster เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพ��อการเติบ�ตของกลุ่มบรษิัทในธุรกิจ

บรกิารดา้นอาหาร 
 
ภาระผกูพนัและหนี�สนิที�อาจเกดิข��น���งเกี�ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีของกลุ่มบรษิทัในบรษิทัรว่มมดีงัต่อไปนี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

  หนี�สนิที�อาจเกดิข��นที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาคํ�าประกนั 

    ทางการเงนิ 

 

613,650 

 

633,000 

 

613,650 

 

633,000 

  สดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 24.21% 24.21% 15.43% 15.43% 

  หนี�สนิที�อาจเกดิข��น���งเกี�ยวขอ้งกบัสว่นไดเ้สยี 

    ของกลุ่มบรษิทัในบรษิทัรว่ม 148,565 153,249 94,686 97,672 
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 Avanti Feeds Limited Red Lobster Group รวม 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

รายได ้ 17,077,619 17,434,111 52,184,554 71,740,806 69,262,173 89,174,917 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ 1,978,586 1,995,980 (4,865,416) (536,273) (2,886,830) 1,459,707 

ภาษเีงนิได ้ (494,489) (432,209) 117,278 (32,827) (377,211) (465,036) 

กําไร(ขาดทุน)�ลงัภาษจีากการดาํเนินงาน�่อเน��อง 1,484,097 1,563,771 (4,748,138) (569,100) (3,264,041) 994,671 

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ��น - - (10,158) (187,384) (10,158) (187,384) 

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม 1,484,097 1,563,771 (4,758,296) (756,484) (3,274,199) 807,287 

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม 87,732 70,169 - - 87,732 70,169 

 

ข้อม�ลข้าง�้นเป็นจํานวนที�รวมอย�่�นงบการเงนิของบรษิทัร่วม (���งไม่��่เ�ียง��่ส่วน�บ่งของกลุ่มบรษิทั�นบรษิทัร่วมดงักล่าว) �ล�ปรบัปรุงเกี�ยวกบั�วาม��ก�่างของน�ยบายการบ�ั�ขีองกลุ่มบรษิทั�ล� 

บรษิทัรว่ม 

 

บริ�ทั �ทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การกระทบยอดรายการข้อมลูทางการเงินโดยสรปุ 

 

การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุกบัมลูคา่ตามบญัชขีองสว่นไดเ้สยีของกจิการในบรษิทัรว่ม 

 

 Avanti Feeds Limited Red Lobster รวม 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       
สนิทร�ัย�สทุธ ิ� วนัที� 1 มกราคม 5,826,281 4,956,420 (1,190,487) (456,471) 4,635,794 4,499,949 

กําไร(ขาดทุน)ในระหวา่งปี 1,484,097 1,563,771 (4,748,138) (569,100) (3,264,041) 994,671 
ขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นในระหว่างปี - - (10,158) (187,384) (10,158) (187,384) 

เงนิปันผล (362,378) (289,837) - - (362,378) (289,837) 

ผลต่างจากอตัรา�ลกเปลี�ยน (312,534) (404,073) 254,951 22,468 (57,583) (381,605) 

สนิทร�ัย�สทุธ ิ� วนัที� 31 ธนัวาคม 6,635,466 5,826,281 (5,693,832) (1,190,487) 941,634 4,635,794 

สดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 24.21% 24.21% 25.00% 25.00%   

       

สว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม 1,606,446 1,410,543 (1,423,458) (297,622) 182,988 1,112,921 

คา่ความนิยม - - 6,507,606 6,532,933 6,507,606 6,532,933 

ตน้ทุนทางธรุกรรมจากการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ - - 44,530 - 44,530 - 

มลูคา่ตามบญัช ี 1,606,446 1,410,543 5,128,678 6,235,311 6,735,124 7,645,854 
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บริษทัร่วมแต่ละรายที��ม่มีสาระสาํคญั 

 

นอกเหนือจากส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมดงักล่าวขา้งต้น กลุ่มบรษิทัยงัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมที�แต่ละรายไม่มสีาระสําคญัอกี
จาํนวนหน��ง ���งไดบ้นัท�กเงนิลงทุนโดยว�ิสีว่นไดเ้สยี 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

� วนัที� 31 ธนัวาคม   
มลูคา่ตามบญัชโีดยรวมของส่วนไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม���งแต่ละรายไม่มสีาระสาํคญั 2,308,755 2,436,521 

   

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม   
จาํนวนรวมของสว่นแบ่งของกลุ่มบรษิทัในบรษิทัร่วม   
   กําไรสาํหรบัปีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง 331,416 313,820 

   ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี (21,052) - 

   กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 310,364 313,820 

 

15.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า  

 
การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ระหวา่งปี มดีงัต่อไปนี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

     

ราคาตามบญัชตีน้ปี 197,808 325,030 959 31,600 
เพิ�มข��น 4,900 20,372 - - 
สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) (4,606) 9,612 - - 

จดัประเภทรายการใหมไ่ปยงับรษิทัยอ่ย - (176,648) - (31,600) 
จดัประเภทรายการใหมจ่ากเงนิลงทุนใน 

   บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม - (13,781) - 959 

การจดัประเภทใหม่ 32,689 21,163 -  - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (5,500) 12,060 - - 

ราคาตามบญัชปีลายปี 225,291 197,808 959 959 

 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัเข้าทําสญัญาจดัตั �งการร่วมค้าใหม่ “บรษิทั ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จํากดั” โดยมี
จาํนวนหุน้สามญัจํานวน 1,000,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท กจิการรว่มคา้ไดเ้รยีกชําระค่าหุน้เป็นจาํนวน 4.90 ลา้นบาท 
 

บริษทั ไทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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รายละเอ�ยดเงนิลงทุนในการรว่มคา้ม�ดงัต่อไปน�� 
 

       มูลค่าตามบญัชี 

   สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย 

ชื�อบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 

จดัตั �ง���น 

ในประเทศ 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2563

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

พ.ศ. 2563

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

        

เงินลงทุนในการร่วมค้าถือหุ้นโดยบริษัท        

Seafood International Two  

   FZCO (การร่วมคา้ของ TU  

   และบรษิทัอ��นในสดัส่วน  

   50:50) 

ผูจ้ดัจาํหน่ายผลติภณัฑ์

อาหาร 

สหรฐั

อาหรบั      

เอมเิรตส ์

50.00 50.00 959 959 - - 

         

เงินลงทุนในการร่วมค้าถือหุ้นโดยบริษัทย่อย        

Moresby International  

   Holdings Inc. 

ผูล้งทุนในธุรกจิการ 

   จบัปลา 

หมู่เกาะ 

บรติชิ 

33.22 33.22 170,655 170,655 134,913 123,475 

   (การร่วมคา้ของ TUM และ 

   บรษิทัอ��นในสดัส่วน 33:67) 

 เวอรจ์ิ�น       

Seafood International  

   Holdco (การร่วมคา้ของ  

   TUGe และบรษิทัอ��นใน 

   สดัส่วน 41:59) 

ผูล้งทุน หมู่เกาะเคย์

แมน 

41.00 41.00 59,150 

 

59,150 

 

63,352 53,498 

Aegir Seafood Company (1) ผูผ้ลติตบัปลา ไอซแ์ลนด์ - - 20,372 20,372 22,126 20,835 

Food and Beverage United  

Co., Ltd. (การร่วมคา้ของ 

TUI และบรษิทัอ��นในสดัส่วน 

49:51) 

ผูผ้ลติและจดัจาํหน่าย

อาหารโภชนาการ

และผลติภณัฑ์

เคร��องด��ม 

ไทย 49.00 - 4,900 - 4,900 - 

รวม     256,036 251,136 225,291 197,808 
 

(1)  เงนิลงทุนน��เป็นเงนิให้กู้ย�มแก่บรษิทัดงักล่าว โดยกลุ่มบรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่าวเป็นเงนิลงทุนในการ

รว่มคา้ เน��องจากกลุ่มบรษิทัม�สทิธอิอกเส�ยงก��งหน��งของจาํนวนสทิธอิอกเส�ยงทั �งหมด 
 

ณ วนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการของกลุ่มบรษิทัม�ความเหน็วา่ ไมม่�การรว่มคา้รายใดท��ม�สาระสาํค�ัต่อกลุ่มบรษิทั 

 
กลุ่มบรษิทัไมม่�ภาระผกูพนัและหน��สนิท��อาจเกดิข��นซ��งเก��ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้ส�ยของกลุ่มบรษิทัในการรว่มคา้ 
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การร่วมค้าที�แต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั 

 

กลุ่มบรษิทัมสีว่นได�เส�ีในการร่วม��าที�แ�่ล�รา�ไมม่สีาร�สาํ��ั ���งได�บนัท�กเงนิลงทุน�ด�ใ��ว�ิสีว่นได�เส�ี 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

� วนัที� 31 ธนัวาคม   
ม�ล�า่�ามบ�ั��ีด�รวมของส่วนได�เส�ีในบรษิทัรว่ม���งแ�่ล�รา�ไม่มสีาร�สาํ��ั 225,291 197,808 

   

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม   
จาํนวนรวมของสว่นแบ่งของกลุ่มบรษิทัในบรษิทัร่วม   

   กําไร(ขาดทุน)สาํหรบัปีจากการดาํเนินงาน�่อเนื�อง (4,606) 9,612 
   กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี - - 

   กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (4,606) 9,612 

 

  16 สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สนิทร�ั��ทางการเงนิที�วดัม�ล�่าด�ว�ม�ล�า่��ุ�ิรรม 

   ผา่นกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) 12,442,244 11,461,968 - - 
สนิทร�ั��ทางการเงนิที�วดัม�ล�่าด�ว�ม�ล�า่��ุ�ิรรม 

   ผา่นกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) 35,298 43,070 9,000 9,000 

รวมสนิทร�ั��ทางการเงนิที�วดัม�ล�่าด�ว�ม�ล�า่��ุ�ิรรม 12,477,542 11,505,038 9,000 9,000 

 

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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  17 อสงัหาริมทรพัย�เพ��อการลงทุน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 63,636 - 442,288 - 

���อเพิ�ม���น - - - 442,288 
จดัประเภทรายการใหม ่ 4,204 63,636 - - 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 67,840 63,636 442,288 442,288 

     

มลูคา่ยตุธิรรม 195,821 184,475 441,320 441,320 

 
มลูคา่ยุตธิรรม�องอสงัหารมิทรพัย�เพ��อการลงทุนอา้งองิจากวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด �ดยการใช้การพจิาร�าราคา�าย�องทรพัย�สนิ

ที�มลีกั��ะคลา้ยคล�งกนัและ�อ้มลูตลาดที�เกี�ยว�อ้ง มลูคา่ยตุธิรรมอยูใ่นระดบั 2 �องลําดบัชั �นมลูคา่ยตุธิรรม 
 

จํานวนเงินที�เกี�ยว�้องกบัอสงัหารมิทรพัย�เพ��อการลงทุนที��ด้รบัรู้ในกํา�รหร�อ�าดทุน �ด้แก่ ราย�ด้จากการให้เช่าที�ดินแก่กิจการ 
ที�เกี�ยว�้องกันจํานวน 3 ล้านบาทต่อปี (พ.ศ. 2562 จํานวน 3 ล้านบาท� ���งราย�ด้ดงักล่าวจะ�ูกตัดรายการระหว่างกันออกใน 
งบการเงนิรวม 

 
กลุ่มบริ�ัทมีอสังหาริมทรพัย�เพ��อการลงทุน���งเป� นที�ดิน และกลุ่มบริ�ัท�ม่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน�ดยตรงที� เกิดจาก
อสงัหารมิทรพัย�เพ��อการลงทุน 
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งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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  18 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 
 

 งบการเงินรวม 
 

ที�ดินและ 
ส่วนปรบัปรงุที�ดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรงุอาคาร 

เคร��องจกัรและ 
อปุกรณ์โรงงาน 

เคร��องตกแต่ง 
ติดตั �ง และอปุกรณ์

สาํนักงาน ยานพาหนะ 
สินทรพัยร์ะหว่าง 

ติดตั �งและก่อสร้าง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562        
ราคาทุน 2,637,993 16,190,311 27,922,199 1,386,751 924,382 3,276,486 52,338,122 
หกั ค่าเส��อมราคาสะสม (48,990) (6,857,095) (17,584,771) (955,089) (591,515) - (26,037,460) 
 ค่าเผ��อการดอ้ยค่า (259) (6,440) (22,402) - - - (29,101) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 2,588,744 9,326,776 10,315,026 431,662 332,867 3,276,486 26,271,561 
        

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562        
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 2,588,744 9,326,776 10,315,026 431,662 332,867 3,276,486 26,271,561 
เพิ�มข��นจากการ���อธุรกจิ 194,622 154,604 46,025 16,343 977 5,648 418,219 
���อเพิ�มข��น 209,489 68,642 332,943 72,309 13,014 3,387,819 4,084,216 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (18,507) (124,517) (2,178) (9,990) (10,429) (165,621) 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (3,861) (3,577) (2,159) (283) (1,179) (11,059) 
การจดัประเภทใหม ่ (63,234) 64,695 (67,157) (22,646) - (304,911) (393,253) 
โอนเขา้ (ออก) 9,574 1,064,457 2,189,404 92,826 57,819 (3,414,080) - 
ค่าเส��อมราคา (6,552) (785,659) (1,911,592) (147,284) (89,761) - (2,940,848) 
การดอ้ยค่า - (130,135) (541,361) (1,061) - - (672,557) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (24,480) (263,344) (284,577) (13,502) (3,015) (91,865) (680,783) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 2,908,163 9,477,668 9,950,617 424,310 301,628 2,847,489 25,909,875 
        

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562        
ราคาทุน 3,052,708 17,229,770 28,686,557 1,311,173 901,411 2,847,489 54,029,108 
หกั ค่าเส��อมราคาสะสม (83,326) (7,615,702) (18,183,457) (885,703) (599,740) - (27,367,928) 
 ค่าเผ��อการดอ้ยค่า (61,219) (136,400) (552,483) (1,160) (43) - (751,305) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 2,908,163 9,477,668 9,950,617 424,310 301,628 2,847,489 25,909,875 

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินรวม 
 

ที�ดินและ 
ส่วนปรบัปรงุที�ดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรงุอาคาร 

เคร��องจกัรและ 
อปุกรณ์โรงงาน 

เคร��องตกแต่ง 
ติดตั �ง และอปุกรณ์

สาํนักงาน ยานพาหนะ 
สินทรพัยร์ะหว่าง 

ติดตั �งและก่อสร้าง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563        
ราคาทุน 3,052,708 17,229,770 28,686,557 1,311,173 901,411 2,847,489 54,029,108 
หกั ค่าเส��อมราคาสะสม (83,326) (7,615,702) (18,183,457) (885,703) (599,740) - (27,367,928) 
 ค่าเผ��อการดอ้ยค่า (61,219) (136,400) (552,483) (1,160) (43) - (751,305) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 2,908,163 9,477,668 9,950,617 424,310 301,628 2,847,489 25,909,875 
        

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563        
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 2,908,163 9,477,668 9,950,617 424,310 301,628 2,847,489 25,909,875 
เพิ�มข��นจากการ���อธุรกจิ (หมายเหตุฯ ขอ้ 15.1) 14,737 47,987 21,643 846 517 - 85,730 
���อเพิ�มข��น 373,648 41,958 378,279 120,311 24,392 2,746,783 3,685,371 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (8,345) (3,337) (72,434) (1,267) (15,163) (23,030) (123,576) 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (32,800) (39,798) (6,122) (1,155) (787) (80,662) 
การจดัประเภทใหม ่ 22,771 16,450 12,467 (2,450) 992 (55,530) (5,300) 
โอนเขา้ (ออก) 8,745 1,014,773 2,161,059 140,694 86,632 (3,411,903) - 
ค่าเส��อมราคา (6,411) (822,764) (2,007,073) (160,616) (95,852) - (3,092,716) 
การดอ้ยค่า - (46,901) (12,761) - - - (59,662) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 11,155 138,879 120,681 12,175 2,436 86,539 371,865 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 3,324,463 9,831,913 10,512,680 527,881 304,427 2,189,561 26,690,925 
        

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563        
ราคาทุน 3,475,580 18,646,228 31,038,078 1,510,703 890,423 2,189,561 57,750,573 
หกั ค่าเส��อมราคาสะสม (89,898) (8,618,876) (19,914,894) (981,562) (585,953) - (30,191,183) 
 ค่าเผ��อการดอ้ยค่า (61,219) (195,439) (610,504) (1,260) (43) - (868,465) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 3,324,463 9,831,913 10,512,680 527,881 304,427 2,189,561 26,690,925 
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งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ที�ดินและ 

ส่วนปรบัปรงุที�ดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร 
เคร��องจกัรและ 

อปุกรณ์โรงงาน 

เคร��องตกแต่ง 

ติดตั �ง และอปุกรณ์

สาํนักงาน ยานพาหนะ 

สินทรพัยร์ะหว่าง 

ติดตั �งและก่อสร้าง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562        
ราคาทุน 889,610 3,195,429 3,792,505 257,660 166,863 253,875 8,555,942 

หกั ค่าเส��อมราคาสะสม - (1,239,866) (2,449,107) (158,506) (104,772) - (3,952,251) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 889,610 1,955,563 1,343,398 99,154 62,091 253,875 4,603,691 

        

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562        
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 889,610 1,955,563 1,343,398 99,154 62,091 253,875 4,603,691 

���อเพิ�มข��น - 2,590 31,306 25,085 2,240 430,659 491,880 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (30,080) (70) (4,730) - (34,880) 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (141) (31) (2) - (174) 
การจดัประเภทใหม ่ - - (100) - - 1,549 1,449 

โอนเขา้ (ออก) - 129,250 177,461 10,633 4,347 (321,691) - 
ค่าเส��อมราคา - (153,885) (266,654) (36,688) (17,357) - (474,584) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 889,610 1,933,518 1,255,190 98,083 46,589 364,392 4,587,382 

        

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562        

ราคาทุน 889,610 3,327,269 3,793,249 246,829 155,423 364,392 8,776,772 
หกั ค่าเส��อมราคาสะสม - (1,393,751) (2,538,059) (148,746) (108,834) - (4,189,390) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 889,610 1,933,518 1,255,190 98,083 46,589 364,392 4,587,382 

 

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ที�ดินและ 

ส่วนปรบัปรงุที�ดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร 
เคร��องจกัรและ 

อปุกรณ์โรงงาน 

เคร��องตกแต่ง 

ติดตั �ง และอปุกรณ์

สาํนักงาน ยานพาหนะ 

สินทรพัยร์ะหว่าง 

ติดตั �งและก่อสร้าง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563        

ราคาทุน 889,610 3,327,269 3,793,249 246,829 155,423 364,392 8,776,772 

หกั ค่าเส��อมราคาสะสม - (1,393,751) (2,538,059) (148,746) (108,834) - (4,189,390) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 889,610 1,933,518 1,255,190 98,083 46,589 364,392 4,587,382 

        

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563        

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 889,610 1,933,518 1,255,190 98,083 46,589 364,392 4,587,382 

���อเพิ�มข��น - 1,217 26,428 18,197 5,469 206,806 258,117 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (1,856) - (6,207) (91) (2,582) (2,017) (12,753) 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (189) (8) (482) - (725) (1,404) 
การจดัประเภทใหม ่ - - - 20 - (214) (194) 

โอนเขา้ (ออก) - 242,761 238,904 31,014 15,098 (527,777) - 

ค่าเส��อมราคา - (172,951) (277,927) (42,847) (18,313) - (512,038) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 887,754 2,004,356 1,236,380 103,894 46,261 40,465 4,319,110 

        

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563        
ราคาทุน 887,754 3,564,303 3,880,383 288,553 160,823 40,465 8,822,281 

หกั ค่าเส��อมราคาสะสม - (1,559,947) (2,644,003) (184,659) (114,562) - (4,503,171) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 887,754 2,004,356 1,236,380 103,894 46,261 40,465 4,319,110 
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คา่เส��อมราคา��แ้ส�งรายการ�วใ้นงบกํา�รขา�ทุน�งัน�� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
ตน้ทุนขาย 2,808,612 2,688,214 442,731 424,109 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 11,518 3,570 1,230 353 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 272,586 249,064 68,077 50,122 

รวมคา่เส��อมราคา 3,092,716 2,940,848 512,038 474,584 

 

ณ วนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ท���ิน อาคารและอุปกรณ์ของบร�ิทัย่อยในต่างประเทศจํานวนรวม 170.31 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 
จาํนวน 366.64 ลา้นบาท) ��นํ้า�ปจ�จํานอง�วก้บัส�าบนัการเงนิเพ��อคํ�าประกนัวงเงนิสนิเช��อและเงนิก�้ย�มระยะยาวจากส�าบนัการเงนิ 
(หมายเหตุฯ ขอ้ 26) 

 

  19 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สทุธิ และหนี�สินตามสญัญาเช่า - สทุธิ 

 

งบแส�ง�านะการเงนิม�รายการท��เก��ยวขอ้งกบัส�ั�าเช่า �งัน�� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สทุธิ     
ท���นิและส่วนปรบัปรงุท���นิ - สทุธ ิ 210,971 255,516 - - 

อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร - สุทธ ิ 730,386 806,168 296,988 337,120 

เคร��องจกัรและอุปกรณ์�รงงาน - สุทธ ิ 306,454 336,139 98,286 102,817 
เคร��องตกแต่ง ต�ิตั �ง และอุปกรณ์สํานกังาน - สทุธ ิ 4,191 13,571 519 5,989 

ยานพาหนะ - สทุธ ิ 87,022 115,083 23,006 40,142 

รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิ 1,339,024 1,526,477 418,799 486,068 

     

หนี�สินตามสญัญาเช่า - สทุธิ     
สว่นท��หมุนเว�ยน 414,227 386,804 96,701 113,164 

สว่นท���มห่มุนเว�ยน 787,091 962,639 332,867 379,663 

รวมหน��สนิตามส�ั�าเช่า - สทุธ ิ 1,201,318 1,349,443 429,568 492,827 

 

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบร�ิทัและบร�ิทัมสีนิทรพัยส์ทิ�กิารใช้�พิ�มข��นและการวดัมูลค่าใหมจ่ํานวน 290 ล้านบาท และ 53 ล้านบาท 
ตามลําดบั (พ.ศ. 2562 จํานวน 236 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ตามลําดบั) และมกีระแส�งนิสดจ่ายทั �งหมดของส�ั�า�ช่าจํานวน  

514 ลา้นบาท และ 137 ลา้นบาท ตามลําดบั (พ.ศ. 2562 จาํนวน 469 ลา้นบาท และ 134 ลา้นบาท ตามลําดบั) 
 

งบกํา�รขาดทุนมรีายการที��กี�ยวขอ้งกบัส�ั�า�ช่าดงัต่อ�ปนี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

ค่าเส��อมราคาสาํหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้     

ที�ดนิและส่วนปรบัปรงุที�ดนิ 26,671 26,768 - - 
อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร 269,602 245,672 76,562 79,564 

�คร��องจกัรและอุปกรณ์�รงงาน 113,342 94,204 20,821 18,701 
�คร��องตกแต่ง ตดิตั �ง และอุปกรณ์สํานกังาน 9,678 13,096 5,470 5,470 
ยานพาหนะ 63,276 62,482 17,135 17,950 

รวมคา่�ส��อมราคาสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิ�กิารใช้ 482,569 442,222 119,988 121,685 

     

ตน้ทุนทางการ�งนิที��กี�ยวขอ้งกบัส�ั�า�ช่า 67,466 73,273 20,983 23,300 
คา่ใชจ้า่ยที��กี�ยวขอ้งกบัส�ั�า�ช่าระยะสั �น (รวมอยูใ่น 

  ตน้ทุนขายและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร) 80,218 113,853 12,994 11,014 
คา่ใชจ้า่ยที��กี�ยวขอ้งกบัส�ั�า�ช่า���งสนิทรพัยม์มีลูคา่ตํ�า  
�มร่วมส�ั�า�ช่าระยะสั �น (รวมอยู่ในตน้ทุนขายและ 

  คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร) 12,640 16,808 3,376 8,471 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริ�ทั ไทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 
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  20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 
 

  งบการเงินรวม 
 

ลิขสิทธิ�  
เคร��องหมาย

การค้า 
ความสมัพนัธ ์

กบัลูกค้า 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
ความสมัพนัธ ์

กบัผูจ้ดัจาํหน่าย 

ค่าพฒันา
ผลิตภณัฑ์ 

อ��น � 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ระหว่างทาํ 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ์ 

ระหว่างทาํ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562           
ราคาทุน 261,065 14,079,793 1,181,144 1,703,627 36,919 - 38,373 964,186 196,237 18,461,344 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (108,085) (304,504) (428,125) (1,115,946) (18,340) - (33,579) - - (2,008,579) 

 ค่าเผ��อการดอ้ยค่า - (169,828) - - - - - - (10,386) (180,214) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 152,980 13,605,461 753,019 587,681 18,579 - 4,794 964,186 185,851 16,272,551 
           

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562           
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 152,980 13,605,461 753,019 587,681 18,579 - 4,794 964,186 185,851 16,272,551 

เพิ�มข��นจากการ���อธุรกจิ  - - - 1,896 - - - - - 1,896 

���อเพิ�มข��น 1,024 563 - 17,595 - - 301 492,216 30,665 542,364 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (14) - - - - - (14) 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (20) - - - (648) - (668) 

การจดัประเภทใหม ่ (270) - - 304,147 - - (1,545) (812) - 301,520 

โอนเขา้ (ออก) - - - 958,402 - 177,933 - (958,402) (177,933) - 

ค่าตดัจาํหน่าย (5,621) (1,067) (55,418) (232,657) (7,250) (4,716) (1,080) - - (307,809) 

การดอ้ยค่า  - (1,561) 607 - - - - - - (954) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (6,054) (1,212,356) (66,359) (11,319) (496) - (375) (53) - (1,297,012) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 142,059 12,391,040 631,849 1,625,711 10,833 173,217 2,095 496,487 38,583 15,511,874 
           

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562           

ราคาทุน 249,756 12,832,054 1,077,431 2,839,006 35,725 177,933 31,620 496,487 48,969 17,788,981 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (107,697) (285,131) (445,582) (1,213,295) (24,892) (4,716) (29,525) - - (2,110,838) 

 ค่าเผ��อการดอ้ยค่า - (155,883) - - - - - - (10,386) (166,269) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 142,059 12,391,040 631,849 1,625,711 10,833 173,217 2,095 496,487 38,583 15,511,874 

บริ�ทั �ทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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  งบการเงินรวม 
 

ลิขสิทธิ�  
เคร��องหมาย

การค้า 
ความสมัพนัธ ์

กบัลูกค้า 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

ความสมัพนัธ ์
กบัผูจ้ดั

จาํหน่าย 

 
ค่าพฒันา

ผลิตภณัฑ์ อ��น � 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

ระหว่างทาํ 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ์ 

ระหว่างทาํ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563           
ราคาทุน 249,756 12,832,054 1,077,431 2,839,006 35,725 177,933 31,620 496,487 48,969 17,788,981 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (107,697) (285,131) (445,582) (1,213,295) (24,892) (4,716) (29,525) - - (2,110,838) 

 ค่าเผ��อการดอ้ยค่า - (155,883) - - - - - - (10,386) (166,269) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 142,059 12,391,040 631,849 1,625,711 10,833 173,217 2,095 496,487 38,583 15,511,874 
           

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563           
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 142,059 12,391,040 631,849 1,625,711 10,833 173,217 2,095 496,487 38,583 15,511,874 

เพิ�มข��นจากการ���อธุรกจิ (หมายเหตุฯ ขอ้ 15.1) 1,321 9,622 - 510 36,400 - 341 - - 48,194 

���อเพิ�มข��น 1,278 448 - 27,463 - - 222 108,666 15,649 153,726 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (4,727) - - (2) - - - (3,220) - (7,949) 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (176) - - (87) (4,358) - - - - (4,621) 

การจดัประเภทใหม ่ - - - 22,673 - - (946) 21,243 - 42,970 

โอนเขา้ (ออก) - - - 510,044 - - - (510,044) - - 

ค่าตดัจาํหน่าย (5,906) (1,496) (56,142) (289,864) (10,568) (16,060) (154) - - (380,190) 

การดอ้ยค่า  - 29,696 - - - - - - - 29,696 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 4,153 1,050,516 54,325 32,605 151 - 103 (110) - 1,141,743 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 138,002 13,479,826 630,032 1,929,053 32,458 157,157 1,661 113,022 54,232 16,535,443 
           

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563           

ราคาทุน 251,263 13,906,666 1,159,250 3,489,368 36,400 177,933 28,615 113,022 64,618 19,227,135 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (113,261) (233,444) (529,218) (1,560,315) (3,942) (20,776) (26,954) - - (2,487,910) 

 ค่าเผ��อการดอ้ยค่า - (193,396) - - - - - - (10,386) (203,782) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 138,002 13,479,826 630,032 1,929,053 32,458 157,157 1,661 113,022 54,232 16,535,443 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

เคร��องหมาย

การค้า 

พนับาท 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

พนับาท 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหว่างทาํ 

พนับาท 

 

ค่าพฒันา

ผลิตภณัฑ์

พนับาท 

ค่าพฒันา

ผลิตภณัฑ์

ระหว่างทาํ 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562       

ราคาทุน 55,437 459,895 964,187 - 196,237 1,675,756 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (107,240) - - - (107,240) 
 ค่าเ���อการดอ้ยค่า - - - - (10,386) (10,386) 

ราคาตามบญัชีสทุธิ 55,437 352,655 964,187 - 185,851 1,558,130 

       

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 55,437 352,655 964,187 - 185,851 1,558,130 
���อเพิ�มข��น - 2,868 479,336 - 30,665 512,869 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (12) - - - (12) 
การจดัประเภทใหม ่ - - (1,549) - - (1,549) 
โอนเขา้ (ออก) - 948,795 (948,795) 177,933 (177,933) - 

ค่าตดัจาํหน่าย - (144,389) - (4,716) - (149,105) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 55,437 1,159,917 493,179 173,217 38,583 1,920,333 

       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

ราคาทุน 55,437 1,409,927 493,179 177,933 48,969 2,185,445 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (250,010) - (4,716) - (254,726) 
 ค่าเ���อการดอ้ยค่า - - - - (10,386) (10,386) 

ราคาตามบญัชีสทุธิ 55,437 1,159,917 493,179 173,217 38,583 1,920,333 

       

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 55,437 1,159,917 493,179 173,217 38,583 1,920,333 
���อเพิ�มข��น - 237 73,180 - 15,649 89,066 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (23) - - - (23) 
การจดัประเภทใหม ่ - 214 (20) - - 194 
โอนเขา้ (ออก) - 471,120 (471,120) - - - 
ค่าตดัจาํหน่าย - (184,599) - (16,060) - (200,659) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 55,437 1,446,866 95,219 157,157 54,232 1,808,911 
       
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาทุน 55,437 1,880,075 95,219 177,933 64,618 2,273,282 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (433,209) - (20,776) - (453,985) 
 ค่าเ���อการดอ้ยค่า - - - - (10,386) (10,386) 
ราคาตามบญัชีสทุธิ 55,437 1,446,866 95,219 157,157 54,232 1,808,911 
 

โปร�กรมคอมพ�ิเตอร�์ละค่าพ�ันา�ลิตภ�ั�์ระห�่างทํา�ดร้�มต้นทุนในการพ�ันา�ละต้นทุนอ��น � ���งเกิดจากการพ�ันาภายใน

กลุ่มบรษิทัเอง 

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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คา่ตดัจาํหน่าย�ดแ้สดงรายการ�วใ้นงบกํา�รขาดทุนดงันี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ตน้ทุนขาย 25,813 16,240 - - 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 62,170 60,426 9 8 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 292,207 231,143 200,650 149,097 

รวมคา่ตดัจาํหน่าย 380,190 307,809 200,659 149,105 

 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบร�ิทั�มม่สีนิทรพัย��มม่ตีวัตนที�ตดิ�าระคํ�า�ระกนัวงเงนิสนิเช��อ 
 

การทดสอบการด้อยค่า�องเคร��องหมายการค้า 

 
เคร��องหมายการค้าของกลุ่มบริ�ัท�ด้มาจากการรวมธุรกิจ �ดยกลุ่มบริ�ัท�ด้พิจาร�า��งความเส�ียรของ�ลการดําเนินงาน  

ความแข�งแกร่งของเคร��องหมายการค้า และความตั �งใจของ�ู้บรหิาร เคร��องหมายการค้ามีอายุการให้�ระ�ยชน��ม่จํากดัจ�ง�ม่มกีาร 
คดิการตดัจาํหน่าย 
 

มูลค่าที�คาดว่าจะ�ด้รบัค�นพิจาร�าจากมูลค่ายุติธรรม���งคํานว�จากวธิกีารแบบ�ม่รวมค่าสทิธ ิ(Relief-from-royalty method) และ
มลูคา่จากการใช้ (Value-in-use) �ดยวธิกีารแบบ�มร่วมค่าสทิธคิํานว�จากราย�ดท้ี��ดจ้ากเคร��องหมายการคา้ และอตัราค่าธรรมเนียม
การใช้สทิธ�ิ��งพจิาร�าจากการวเิคราะห�เชงิ�รมิา�และคุ��าพของเคร��องหมายการคา้ในตลาด วธิมีูลค่าจากการใช้คํานว�จากการ

คดิลดกระแสเงนิสดในอนาคต 

 
ข้อสมมติ�านที�ใช้ในการคํานว�สําหรบัวิธีการแบบ�ม่รวมค่าสิทธิ �ด้แก่ อตัราค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิและอัตราคิดลดสําหรบั

เคร��องหมายการคา้ที�มลูคา่ตามบ�ัชทีี�มสีาระสาํค�ั แสดงดงัต่อ��นี� 
 

เคร��องหมายการค้า John West Petit Navire King Oscar Rugen Fisch 

อตัราคา่ธรรมเนียมการใชส้ทิธ ิ รอ้ยละ 3.0 - 5.0 รอ้ยละ 12.0 รอ้ยละ 5.0 รอ้ยละ 3.0 

อตัราคดิลด รอ้ยละ 7.8 - 10.8 รอ้ยละ 7.1 รอ้ยละ 6.9 รอ้ยละ 6.2 

 
ขอ้สมมต�ิานที�ใชใ้นการคาํนว�สาํหรบัวธิมีลูค่าจากการใช ้�ดแ้ก่ อตัราการเตบิ�ตและอตัราคดิลด แสดงดงัต่อ��นี� 

 

เคร��องหมายการค้า อตัราการเติบโต อตัราคิดลด 

Chicken of the Sea รอ้ยละ 1.5 รอ้ยละ 7.1 
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  21 ค่าความนิยม - สทุธิ 

 

 งบการเงินรวม 

 พนับาท 

� วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562  
ราคาทุน 13,396,203 
หกั คา่เผ��อการดอ้ยคา่ (262,134) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 13,134,069 
  

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 13,134,069 
การเพิ�มข��นจากการ���อธรุกจิ 402,966 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ (1,149,552) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 12,387,483 
  

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

ราคาทุน 12,625,651 
หกั คา่เผ��อการดอ้ยคา่ (238,168) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 12,387,483 
  

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 12,387,483 

การเพิ�มข��นจากการ���อธรุกจิ (หมายเหตฯุ ขอ้ 15.1) 201,105 
การตดัจาํหน่าย - สทุธ ิ (176,468) 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 1,002,198 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 13,414,318 

  

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

ราคาทุน 13,674,695 

หกั คา่เผ��อการดอ้ยคา่ (260,377) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 13,414,318 

 
ในระหว่างปี โรงงานแปรรูปลอ็บสเตอรใ์นประเทศแคนาดาเกดิเหตุเพลงิไหม ้ดงันั �น กลุ่มบรษิทัตดัสนิใจหยุดดําเนินงานโรงงานนี�และ
ปรบัลดมูลค่าตามบญัชีของความสมัพนัธ์กบัผู้จดัจําหน่ายจํานวน 4 ล้านบาท และค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจของ Thai Union 

Canada Inc. จาํนวน 177 ลา้นบาท 

 

นอกจากนั �น กลุ่มบรษิทัได้รบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร จํานวน 47 ล้านบาท และสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชี จํานวน  
17 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวน 64 ลา้นบาท ขาดทุนดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายในการบรหิารในงบกําไรขาดทุน 

บริ�ทั �ทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 
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การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมได�ู้กปันส่วนให้แก่หน่วยสนิทร�ัย์ที�ก่อให้เกิดเงนิสด �CGUs) ของกลุ่มบรษิทัที��ูกกําหนดตามส่วนงานธุรกิจ ผูบ้รหิาร
ของกลุ่มบรษิทัมกีารทบทวนผลดาํเนินงานของกลุ่มธรุกจิโดยแยกตามภูมศิาสตรแ์ละลกัษณะของธรุกจิ 
 

การปันสว่นของคา่ความนิยมใหแ้กส่ว่นงานธรุกจิสามาร�แสดงไดด้งันี� 
 

 งบการเงินรวม 

 

ผลิตภณัฑอ์าหาร

ทะเลแปรรปู 

ผลิตภณัฑอ์าหาร

ทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ 

และธรุกิจที�เกี�ยวข้อง 

ผลิตภณัฑอ์าหาร

สตัว ์ผลิตภณัฑเ์พิ�ม

มลูค่า และธรุกิจอ��น รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     

ทวปีเอเชยี 42,358 402,966 - 445,324 

ทวปียโุรป 10,983,197 475,473 - 11,458,670 

ทวปีอเมรกิา 30,216 453,273 - 483,489 

การปันส่วนคา่ความนิยม 11,055,771 1,331,712 - 12,387,483 

     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

ทวปีเอเชยี 42,358 355,000 - 397,358 

ทวปียโุรป 12,188,304 519,809 - 12,708,113 

ทวปีอเมรกิา 30,098 278,749 - 308,847 

การปันส่วนคา่ความนิยม 12,260,760 1,153,558 - 13,414,318 

 

การปันส่วนดงักล่าวคํานวนจากประมาณการกระแสเงนิสดก่อนภาษเีงนิได�้��งอ้างองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา  

5 ปี ���งได้รบัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร กระแสเงนิสดหลงัจากปีที� 5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเตบิโตในตารางดา้นล่าง อตัราการเตบิโต
ดงักล่าวไมส่งูกวา่อตัราการเตบิโตเ�ลี�ยของธรุกจิที�หน่วยสนิทร�ัยก์่อใหเ้กดิเงนิสดนั �นดําเนินงานอยู ่

 
ในส่วนงานผลติภณัฑอ์าหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และธุรกจิที�เกี�ยวขอ้งในไทย มูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัค�นคํานวณโดยอ้างองิจากมูลค่า
การใชม้จีํานวนมากกว่ามูลคา่ตามบญัชอียู ่29.5 ล้านบาท หากมกีารลดอตัราการเตบิโตลงรอ้ยละ 1 หร�อการเ�ิ�มอตัราคดิลดรอ้ยละ 0.5 จะ

ทําใหม้ลูคา่ที�คาดวา่จะไดร้บัค�นเท่ากบัราคาตามบญัช ี
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�้อสมมติ�านที�ใช้ในการค�านว�ม�ลค่า�ากการใช้ส�า�รบั�น่วยทรพัย์สินที�ก่อใ�้เกิดเงินสด (CGU) ที�มีม�ลค่าค่าความนิยมที�มี
สาระส�าคญัแสดงดงัต่อไปนี� 

 

 

ทวีปเอเชีย 

ผลิตภณัฑอ์าหาร

ทะเลแช่แขง็ แช่

เยน็ และธรุกิจที�

เกี�ยวข้อง 

ทวีปยโุรป 

ผลิตภณัฑอ์าหาร

ทะเลแปรรปู 

ทวีปยโุรป ผลิตภณัฑ์

อาหารทะเลแช่แขง็ 

แช่เยน็ และธรุกิจที�

เกี�ยวข้อง 

ทวีปอเมริกา 

ผลิตภณัฑอ์าหาร

ทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ 

และธรุกิจที�เกี�ยวข้อง 

อตัราการเตบิโต 0% - 1% 1.5% 1.5% 2.5% 
อตัราคดิลด 7.8% 6.2% 6.1% 7.1% 

 
�อ้สมมต�ิานเ�ล่านี�ได�้�กใชเ้พื�อการวเิคราะ��์น่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใ�เ้กดิเงนิสดภายในสว่นงาน��รก�ิ 

 
อตัราการเติบโตที�ใช้�ะสอดคล้องกบัการคาดการ�์อตัราการเติบโต�องอ�ตสา�กรรม ส่วนอตัราคดิลดที�ใช้เป�นอตัราก่อน�กัภาษ ี
ที�สะทอ้น��งความเสี�ยง���งเป�นลกัษ�ะเ�พาะที�เกี�ยว�อ้งกบัสว่นงานนั �น� 

 

  22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

สนิทรพัยแ์ละ�นี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามาร�แสดงไดด้งันี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี��ะ 

      ใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 1,047,751 564,270 529 - 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี��ะ 
      ใชป้ระโยชน์เกนิกวา่ 12 เดอืน 1,699,021 1,957,734 97,437 51,549 

   รวมสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 2,746,772 2,522,004 97,966 51,549 

     

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   �นี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี��ะ 

      ใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน (153,091) (159,228) - - 

   �นี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี��ะ 
      ใชป้ระโยชน์เกนิกวา่ 12 เดอืน (4,948,523) (4,394,573) (55,140) (18,263) 

   รวม�นี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (5,101,614) (4,553,801) (55,140) (18,263) 

สินทรพัย(์หนี�สิน)ภาษีเงินได้ 

   รอการตดับญัชี - สทุธิ (2,354,842) (2,031,797) 42,826 33,286 

 

บริษทั ไทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 
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การกระทบยอดสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนงบแสดง�านะการเงนิแสดงไดด้งันี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ 2,056,799 1,968,521 42,826 33,286 
หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ (4,411,641) (4,000,318) - - 

สินทรพัย�(หนี�สิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (2,354,842) (2,031,797) 42,826 33,286 

 
รายการเคล��อนไหว�องภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

� วนัที� 1 มกราคม (2,031,797) (2,638,036) 33,286 48,495 
เพิ�มจากการรวมธรุกจิ (หมายเหตุ� �อ้ 15.1) 54,615 (3,160) - - 
เพิ�ม(ลด)ในก�าไรหร�อ�าดทุน 29,097 357,889 14,573 (19,882) 

เพิ�ม(ลด)ในก�าไรหร�อ�าดทุนเบ�ดเสร�จอ��น (5,527) 62,998 (5,033) 4,673 

การจดัประเภทใหม่ (134,060) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (267,170) 188,512 - - 

� วนัที� 31 ธนัวาคม (2,354,842) (2,031,797) 42,826 33,286 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั ไทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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รายการเคล��อนไหวของสนิทรพัย�์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี� 

 งบการเงินรวม 

 � วนัที� บนัทึกเป็นรายได้(รายจ่าย)ใน การจดั ผลต่างจาก � วนัที� 

 1 มกราคม กาํไร กาํไรขาดทุน ประเภท การแปลงค่า 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ��น ใหม่ งบการเงิน พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี       

   คา่เผ��อผลขาดทุนลูกหนี�การคา้ 40,163 (16,725) - - (853) 22,585 
   คา่เผ��อมลูค่าสทุธทิี�คาดว่าจะไดร้บั�ละตน้ทุนของสนิคา้คงเหล�อ 474,463 (55,645) - - (22,799) 396,019 

   คา่เผ��อการดอ้ยคา่�ละคา่เส��อมราคาของที�ดนิ อาคาร�ละอุปกร�์ 27,495 73,762 - - (1,203) 100,054 

   คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 215,782 (75,773) - - (13,835) 126,174 

   สญัญาอนุพนัธท์างการเงนิ 42,179 (9,913) 61,903 - (5,034) 89,135 
   เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 151,081 78,725 - - (22,448) 207,358 

   สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 962 17,935 - - (1,010) 17,887 

   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 121,036 31,347 (7,559) 1,213 (3,273) 142,764 
   ประมา�การหนี�สนิ�ละหนี�สนิต่าง � 83,949 363,286 - - (46,379) 400,856 

   ขาดทุนทางภาษ ี 960,488 95,827 - - (70,914) 985,401 

   อ��น � 52,510 (17,949) - - (790) 33,771 

รวม 2,170,108 484,877 54,344 1,213 (188,538) 2,522,004 

บริษทั ไทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินรวม 

 � วนัที� บนัทึกเป็นรายได้(รายจ่าย)ใน การจดั ผลต่างจาก � วนัที� 

 1 มกราคม กาํไร กาํไรขาดทุน ประเภท การแปลงค่า 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ��น ใหม่ งบการเงิน พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี       

   คา่เสื�อมราคาของที�ดนิ อาคาร�ล�อุ�กร�์ (387,949) (8,892) - - 16,334 (380,507) 
   คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3,921,589) 16,459 - - 338,629 (3,566,501) 

   สญัญาอนุพนัธท์างการเงนิ (2,911) (7,169) (22,968) - 901 (32,147) 

   เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (301,169) (170,479) 31,622 - 6,989 (433,037) 
   หนี�สนิตามสญัญาเ�่า (13,479) (18,468) - - 2,175 (29,772) 

   ตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอื (130,544) 13,584 - - 11,517 (105,443) 
   อื�น � (50,503) 47,977 - (4,373) 505 (6,394) 

รวม (4,808,144) (126,988) 8,654 (4,373) 377,050 (4,553,801)  
      

สินทรพัย�(หนี�สิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (2,638,036) 357,889 62,998 (3,160) 188,512 (2,031,797) 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั ไทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินรวม 

 � วนัที� บนัทึกเป็นรายได้(รายจ่าย)ใน เพิ�มขึ�น การจดั ผลต่างจาก � วนัที� 

 1 มกราคม กาํไร กาํไรขาดทุน จากการรวม ประเภท การแปลงค่า 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ��น ธรุกิจ ใหม่ งบการเงิน พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

        

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี        

   คา่เผ��อผลขาดทุนลูกหนี�การคา้ 22,585 4,716 - 32,937 - (554) 59,684 
   คา่เผ��อมลูค่าสทุธทิี�คาดว่าจะไดร้บั�ละตน้ทุนของสนิคา้คงเหล�อ 396,019 (16,253) - 3,386 - 4,719 387,871 

   คา่เผ��อการดอ้ยคา่�ละคา่เส��อมราคาของที�ดนิ อาคาร�ละอุปกร�์ 100,054 (4,580) - 2,894 - 3,600 101,968 

   คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 126,174 (3,776) - 65 - 10,872 133,335 

   สญัญาอนุพนัธท์างการเงนิ 89,135 (2,281) (34,907) - - 5,142 57,089 

   เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 207,358 107,335 - - - (2,366) 312,327 

   สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 17,887 39,044 - - - 526 57,457 

   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 142,764 7,726 5,739 - - 1,560 157,789 

   ประมา�การหนี�สนิ�ละหนี�สนิต่าง � 400,856 396,487 - 43,244 - (4,132) 836,455 
   ขาดทุนทางภาษ ี 985,401 (260,784) - - (134,060) 15,867 606,424 

   อ��น � 33,771 (5,171) - 7,373 - 400 36,373 

รวม 2,522,004 262,463 (29,168) 89,899 (134,060) 35,634 2,746,772 

บริษทั ไทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินรวม 

 � วนัที� บนัทึกเป็นรายได้(รายจ่าย)ใน เพิ�มขึ�น การจดั ผลต่างจาก � วนัที� 

 1 มกราคม กาํไร กาํไรขาดทุน จากการรวม ประเภท การแปลงค่า 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ��น ธรุกิจ ใหม่ งบการเงิน พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

        

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี        

   คา่เสื�อมราคาของที�ดนิ อาคาร�ล�อุ�กร�์ (380,507) 23,722 - (3,333) - (5,553) (365,671) 

   คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3,566,501) 1,126 - (12,389) - (292,069) (3,869,833) 
   สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่าน 

      กําไรหรอืขาดทุน - (288,542) - - - 569 (287,973) 
   สญัญาอนุพนัธท์างการเงนิ (32,147) (2,929) 6,286 - - (261) (29,051) 

   เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (433,037) 85,572 17,355 - - 313 (329,797) 
   หนี�สนิตามสญัญาเ�่า (29,772) (39,271) - - - (1,721) (70,764) 

   ตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอื (105,443) 5,458 - - - (9,943) (109,928) 

   อื�น � (6,394) (18,502) - (19,562) - 5,861 (38,597) 

รวม (4,553,801) (233,366) 23,641 (35,284) - (302,804) (5,101,614)  
       

สินทรพัย�(หนี�สิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (2,031,797) 29,097 (5,527) 54,615 (134,060) (267,170) (2,354,842) 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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  23 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ��น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่ก่อสรา้งและอุปกรณ์ 215,859 247,589 - 654 

เงนิมดัจําและเงนิคํ�าประกนั 244,831 249,348 26,285 23,399 

อื�น � 143,906 106,506 - - 

รวมสนิทรพัย�์ม่หมนุเวยีนอื�น 604,596 603,443 26,285 24,053 

 

  24 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินก��ย�มระยะสั �นจากส�าบนัการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 267,162 206,040 85,839 36,681 

เงนิก�ย้มืระยะสั �น 9,057,258 6,702,327 6,057,659 - 
ทรสัตร์�ีทีและสนิเชื�อเพื�อการส่งออก 4,081,669 4,273,393 745,926 1,707,399 

รวมเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิก�ย้มืระยะสั �น 
   จากสถาบนัการเงนิ 13,406,089 11,181,760 6,889,424 1,744,080 

 

ในระหว่างปี บรษิทัมเีงนิก�้ระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิเป�นสกุลเงนิบาทเพิ�มขึ�น เพื�อใช้สํารองเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั เงนิก�้ยืม 
ระยะสั �นดงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.65 ต่อปี ถึงร้อยละ 2.30 ต่อปี และจะครบกําหนดชําระภายในเดือนกุมภาพนัธ ์ 

พ.ศ. 2564 เงนิก�ย้มืระยะสั �นดงักล่าว�มม่หีลกัทรพัยค์ํ�าประกนั 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมอีตัราดอกเบี�ยถวัเ�ลี�ยของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิก�้ยมืระยะสั �นจากสถาบนั

การเงนิรอ้ยละ 1.20 ต่อปี และรอ้ยละ 1.41 ต่อปี ตามลําดบั (พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 1.51 ต่อปี และรอ้ยละ 1.53 ต่อปี ตามลําดบั) 

 
วงเงนิสนิเชื�อดงักล่าวคํ�าประกนั�ดยสนิคา้คงเหลอื (หมายเหตุฯ ขอ้ 12) ของกลุ่มบรษิทั 
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  25 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
เจา้หนี�การคา้ - กจิการอื�น 10,573,982 11,685,129 1,811,875 2,930,848 

เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  
   (หมายเหตุฯ ขอ้ 42) 196,069 158,752 369,562 510,144 

คา่��จ้า่ยคา้งจา่ยและเจา้หนี�อื�น - กจิการอื�น 7,611,107 6,807,377 727,199 803,623 

คา่��จ้า่ยคา้งจา่ยและเจา้หนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 37,678 40,040 114 8,562 
เงนิปันผลคา้งจา่ย 23,808 21,166 1,415 797 

เงนิมดัจาํและรายไดร้บัล่วงหน้า 258,136 195,524 54,378 31,083 

เจา้หนี�คา่�ื�อที�ดนิ อาคารและอุปกร�์     
   และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -  กจิการอื�น 360,075 399,898 41,985 112,135 

เจา้หนี�คา่�ื�อที�ดนิ อาคารและอุปกร�์  
   และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -  กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,715 15,455 84 

 
2,406 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 19,067,570 19,323,341 3,006,612 4,399,598 

 

ค่า��้จ่ายค้างจ่ายประกอบด้วยประมา�การหนี�สนิสําหรบัคดคีวามตามก�หมายตามที�ไดอ้ธบิายไว�้นหมายเหตุฯ ข้อ 44 และมูลค่า
ตามบ�ั�ขีองเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�นมมีลูคา่�กลเ้คยีงกบัมลูคา่ยตุธิรรม เนื�องจากรายการดงักล่าวเป�นหนี�สนิระยะสั �น 
 

  26 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สว่นที�ถ�งกําหนด�ําระ�าย�นหน��งปี 1,624,950 116,038 1,508,378 - 
สว่นที�ไมห่มนุเวยีน 12,782,849 14,319,118 12,484,222 13,981,467 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ 14,407,799 14,435,156 13,992,600 13,981,467 

 

 

บริ�ทั �ทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 
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การเปลี�ยนแปลง�องเงนิกูย้มืระยะยาวจากส�าบนัการเงนิในระหวา่งปีแสดงไดด้งันี� 
 

 

งบการเงิน

รวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี 14,435,156 13,981,467 
เพิ�ม���น 4,296 - 

ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ 17,358 17,358 

การจา่ยคนืเงนิกูย้มื (69,101) - 

จดัประเภทรายการใหม ่ (626) - 

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน (7,187) (6,225) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 27,903 - 

ราคาตามบญัชปีลายปี 14,407,799 13,992,600 

 
� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากส�าบนัการเงนิเป�นสญัญากู้ยมืระยะยาวจากส�าบนัการเงนิหลายแห่งเพื�อใช ้

ในการดําเนินงาน �ื�อเครื�องจกัร ลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และการรว่มคา้ และก่อสรา้งโรงงาน เงนิกูย้มืจํานวน 90.54 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2562 จํานวน 155 ล้านบาท) คํ�าประกนัโดยที�ดนิ อาคารและอุปกร�์ �องกลุ่มบรษิทั (หมายเหตุฯ �้อ 18) โดยกลุ่มบรษิทัและ
บรษิทัจะต้องป�บิตัติามเงื�อนไ�ต่าง � ที�ระบุไวใ้นสญัญาวงเงนิสนิเชื�อ รวมทั �งรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิบางประการ และรวม��งการ

จาํกดัการก่อหนี� การทําสญัญาเช่าเพื�อการลงทุน รายจา่ย�่ายทุน รายการเกี�ยวกบักจิการในกลุ่มบรษิทั การจดัสรรและจา่ยเงนิปันผล  
 
มลูคา่ยตุธิรรม�องเงนิกูย้มืสว่นที�หมนุเวยีนมมีลูคา่เท่ากบัราคาตามบญัช ีเนื�องจากผลกระทบ�องการคดิลดไมม่สีาระสาํคญั 

 

วงเงินกู้ยืม 

 

กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิสนิเชื�อประเภทเงนิเบกิเกนิบญัชแีละวงเงนิกูย้มืกบัส�าบนัการเงนิหลายแหง่ที�ยงัไมไ่ดใ้ชด้งันี� 
 

 งบการเงินรวม 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   
สกุลเงนิบาท 26,868 ลา้นบาท 30,634 ลา้นบาท 
สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 239 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 260 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

สกุลเงนิยโูร 20 ลา้นยโูร 18 ลา้นยโูร 

สกุลเงนิดอลลารแ์คนาดา 1 ลา้นดอลลารแ์คนาดา 1 ลา้นดอลลารแ์คนาดา 
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  27 หุ้นกู้ - สทุธิ 

 

บรษิทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดไมม่หีลกัประกนั ระบุช��อ�ู�้�อ ไมม่�ีูแ้ทน��อหุน้กูแ้ละไมด่อ้ยสทิธ ิ���งมรีายละเอยีดดงันี� 
 

     

งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู้ 

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(ร้อยละต่อปี) อายุ วนัครบกาํหนด 

จาํนวน

หน่วย 

พนัหน่วย 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ล้านบาท 
      

คร ั �งที� 1/2554 ชุดที� 3 5.02 10 ปี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 1,500 1,500 1,500 
ครั �งที� 1/2557 ชุดที� 3 4.69 7 ปี 6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 1,550 1,550 1,550 
ครั �งที� 1/2557 ชุดที� 4 5.18 10 ปี 6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2567 1,050 1,050 1,050 

ครั �งที� 2/2557 ชุดที� 1 4.21 7 ปี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 1,000 1,000 1,000 
ครั �งที� 2/2557 ชุดที� 2 4.58 10 ปี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567 3,500 3,500 3,500 

ครั �งที� 1/2559 (เงนิเหรยีญสหรฐัฯ) 3.66 10 ปี 11 เมษายน พ.ศ. 2569 75 2,266 2,275 
ครั �งที� 2/2559 ชุดที� 2 2.32 5 ปี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 2,000 2,000 2,000 
ครั �งที� 2/2559 ชุดที� 3 2.79 7 ปี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 2,000 2,000 2,000 

ครั �งที� 1/2560 ชุดที� 1 2.49  3 ปี 19 มกราคม พ.ศ. 2563 3,500 - 3,500 
ครั �งที� 1/2560 ชุดที� 2 2.91 5 ปี 19 มกราคม พ.ศ. 2565 2,000 2,000 2,000 

ครั �งที� 1/2560 ชุดที� 3 3.58  7 ปี 19 มกราคม พ.ศ. 2567 2,500 2,500 2,500 
ครั �งที� 1/2560 ชุดที� 4 3.94 10 ปี 19 มกราคม พ.ศ. 2570 4,000 4,000 4,000 
ครั �งที� 1/2562 ชุดที� 1 2.78  7 ปี 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 2,000 2,000 2,000 

ครั �งที� 1/2562 ชุดที� 2 3.00 10 ปี 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2572 4,000 4,000 4,000 

รวมหุน้กู ้- ราคาตามมลูค่า     29,366 32,875 

หกั  ค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย    (25) (32) 

รวมหุน้กู ้- สุทธ ิ     29,341 32,843 
หกั  ส่วนของหุน้กูท้ ี���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี   (6,049) (3,500) 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธ ิ     23,292 29,343 

 

หุ้นกู้ดงักล่าวข้างต้นระบุให้บรษิัทต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ เช่น การรกัษาอตัราส่วนหนี�สินสุทธติ่อส่วนของ�ู้��อหุ้นและ
อตัราส่วนของความสามาร�ในการชําระดอกเบี�ยและเง��อนไขต่าง ๆ ที�ระบุไว้ในข้อกําหนดการออกหุ้นกู้ เช่น ต้องไม่จ่ายเงนิปัน�ล 
ในรปูของเงนิสดในแต่ละปีบญัชเีป็นจาํนวนเกนิกวา่รอ้ยละ 60 ของกําไรสทุธปิระจาํปีในงบการเงนิรวม เป็นตน้ 

 

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 
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การเปลี�ยนแปลง�องหุน้กูใ้นระหวา่งปี�ามาร�วเิคราะห��ดด้งันี� 
 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้ปี 32,842,876 
การจา่ยคนืหุน้กู ้ (3,500,000) 
ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้กู้รอตดัจ่าย 7,313 

กํา�รจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงั�มเ่กดิ���นจรงิ (9,337) 

ราคาตามบญัชปีลายปี 29,340,852 

 
มลูค่ายุตธิรรม�องหุน้กู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 มจีาํนวน 30,757 ลา้นบาท และ 34,361 ล้านบาท ตามลําดบั 

มลูค่ายุตธิรรมดงักล่าวอ้างองิจากราคาปิดที�อ้างองิจาก�มาคมตลาดตรา�ารหนี��ทย ณ วนัที�ในงบแ�ดง�านะการเงนิ ���งจดัเป�น�อ้มูล
ระดบัที� 1 ในการประมาณมลูคา่ยตุธิรรม 
 

  28 หนี�สินหมนุเวียนอ��น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

�ทิธทิี�จะ�ื�อ�ว่น�ดเ้�ยีที��มม่อีํานาจควบคมุ�อง 
   บรษิทัยอ่ยต่างประเทศ 1,677,856 - - - 

อื�น � 818,930 357,401 177,005 28,100 

รวมหนี��นิหมนุเวยีนอื�น 2,496,786 357,401 177,005 28,100 

 
ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบรษิทั�ด�้ื�อเงนิลงทุนในบรษิทั Rugen Fisch AG รอ้ยละ 51 และกลุ่มบรษิทัยงัม�ีทิธทิี�จะ�ื�อและ�ู�้อืหุน้รายอื�น 

ที��อื�ว่นที��ม่มอีํานาจควบคมุม�ีทิธทิี�จะ�าย�ําหรบั�ว่น�ดเ้�ยีคงเหลอืจาํนวนรอ้ยละ 49 ���ง�ามาร�ใช้�ทิธ�ิด�้�ง พ.ศ. 2564 ���งทําให้

กลุ่มบริษัทมี�าระที�จะต้องรบั�ื�อ�่วน�ด้เ�ียใน�่วนที��ม่มีอํานาจควบคุมจํานวนร้อยละ 49 กลุ่มบริษัท�ด้บันท�กหนี��ินจํานวน  
1,678 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 จํานวน 1,595 ล้านบาท) �ว้เป�น�่วนหน��ง�องหนี��นิหมุนเวยีนอื�น  (พ.ศ. 2562 จดัประเ�ทเป�นหนี��ิน 

�ม่หมุนเวียนอื�น)  คู่กับ�่วน�อง�ู้�ือหุ้น�ายใต้รายการ�ิทธิในการ�ื�อ�่วน�ด้เ�ียที��ม่มีอํานาจควบคุม���งแ�ดงอยู่ใน�ํารองอื�น 
ในงบแ�ดงการเปลี�ยนแปลง�ว่น�องเจา้�อง 
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  29 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

หนี�สนิในงบ�สดง�านะการเงนิ     
   - ผลประโยชน์เม��อเกษยี�อาย ุ 2,700,091 2,545,033 748,414 694,776 
     

กํา�รหร�อขาดทุนที�รวมอยูใ่นงบกํา�รขาดทุน     
   - ผลประโยชน์เม��อเกษยี�อาย ุ 267,861 471,961 84,053 144,859 
     

การวดัมลูคา่ใหมส่าํหรบัผลประโยชน์เม��อเกษยี�อาย ุ 15,667 (243,441) - (198,421) 
 

โครงการผลประโยชน์เม��อเก�ีย�อาย ุ
 

โครงการผลประโยชน์เม��อเกษีย�อายุเป�นโครงการจ่ายผลตอบ�ทนงวดสุดท้ายให�้ก่�นักงาน โดยผลประโยชน์ที��นักงานจะ�ดร้บั

ข��นอยูก่บัระยะเวลาการทํางาน�ละเงนิเด�อนในปีสดุทา้ยก่อนที�จะเกษยี�อาย ุ 
 

การเคล��อน�หวของภาระผกู�นัผลประโยชน์�นักงานในระหวา่งปี มดีงันี� 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

� วนัที� 1 มกราคม 2,545,033 2,470,590 694,776 786,950 
     

  ตน้ทุนบรกิารปัจจบุนั 202,569 200,537 68,655 74,414 

  ตน้ทุนบรกิารในอดตี 6,248 204,943 6,248 55,416 
  คา่ใชจ้า่ยดอกเบี�ย 59,044 66,481 9,150 15,029 

 267,861 471,961 84,053 144,859 
     

การวดัมลูค่าใหม ่     
  (กํา�ร) ขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยน�ปลง 

    ขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร ์ 1,450 (207,674) - (118,878) 

  (กํา�ร) ขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยน�ปลง 
    ขอ้สมมตทิางการเงนิ 5,907 4,769 - (44,405) 
  (กํา�ร) ขาดทุนที�เกดิจากประสบการ�์ 8,310 (40,536) - (35,138) 

 15,667 (243,441) - (198,421) 
     

เ�ิ�มข��นจากการรวมธุรกจิ  4,059 10,054 - - 

การจ่ายชําระผลประโยชน์ (149,373) (141,624) (30,415) (37,683) 
การจดัประเภทรายการใหม่ - 3,140 - (929) 
การจําหน่าย - บรษิทัยอ่ย - (860) - - 

ผลต่างจากอตัรา�ลกเปลี�ยน 16,844 (24,787) - - 

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2,700,091 2,545,033 748,414 694,776 
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กลุ่มบรษิทัและบรษิทัคาดว่าจะจ่าย�ําระผลประ�ย�น�เม��อเกษยีณอายุของพนักงานภาย�น 1 ปีขา้งหน้าเป็นจาํนวนประมาณ 382 ล้านบาท 
และ 181 ลา้นบาท ตามลําดบั (พ.ศ. 2562 จาํนวน 380 ลา้นบาท และจาํนวน 181 ลา้นบาท ตามลําดบั) 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลาเ�ลี�ย�่วงนํ�าหนัก�นการจ่าย�ําระผลประ�ย�น�เม��อเกษยีณอายุของพนักงานของกลุ่มบรษิทั
และบรษิทัประมาณ 17 ปี และ 13 ปี ตามลําดบั (พ.ศ. 2562 ประมาณ 15 ปี และ 13 ปี ตามลําดบั) 
 

ขอ้�มมตหิลกั�นการประมาณการตามหลกัคณิตศา�ตร�ประกนัภยัที���เ้ป็นดงันี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 1.6 - 3.1 1.8 - 3.0 1.2 - 2.5 1.2 - 2.5 

อตัราการเพิ�มข��นของเงนิเด�อน (รอ้ยละ) 3.1 - 7.0 3.3 - 6.8 3.0 - 7.0 3.0 - 7.0 

อตัราการหมนุเวยีน (รอ้ยละ) 2.7 - 27.5 2.8 - 27.8 3.0 - 30.0 3.0 - 30.0 
 

การวเิคราะห�ความอ่อนไหวของขอ้�มมตหิลกั�นการประมาณการตามหลกัคณิตศา�ตร�ประกนัภยัเป็นดงันี� 
 

 งบการเงินรวม 

 ผลกระทบต่อ�าระผ�กพนั�ครงการผลประ�ยชน�ที�กาํหนด�ว้ 

 การ เพิ�ม���น ลดลง 

 เปลี�ยนแปลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

อตัราคดิลด 1 (155,637) (165,142) 187,532 196,478 

อตัราการเพิ�มข��นของเงนิเด�อน 1 250,961 217,331 (220,825) (192,178) 

อตัราการหมนุเวยีน 20 (235,244) (207,535) 290,358 253,916 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลกระทบต่อ�าระผ�กพนั�ครงการผลประ�ยชน�ที�กาํหนด�ว้ 

 การ เพิ�ม���น ลดลง 

 เปลี�ยนแปลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

อตัราคดิลด 1 (47,289) (46,052) 53,996 52,615 
อตัราการเพิ�มข��นของเงนิเด�อน 1 58,518 50,636 (52,184) (45,338) 
อตัราการหมนุเวยีน 20 (79,386) (69,360) 101,148 87,712 
 

การวเิคราะห�ความอ่อนไหวข้างต้นนี�อ้างองิจากการเปลี�ยนแปลงข้อ�มมติ�ดขอ้�มมตหิน��ง ขณะที��ห้ขอ้�มมตอิ��นคงที� �นทางป�ิบตัิ
��านการณ�ดงักล่าวยากที�จะเกิดข��น และการเปลี�ยนแปลง�นข้อ�มมติบางเร��องอาจมีความ�มัพนัธ�กนั�นการคํานวณการวเิคราะห� 

ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประ�ย�น�ที�กําหนดไวท้ี�มตี่อการเปลี�ยนแปลง�นขอ้�มมตหิลกัได�้�้วธิเีดยีวกนักบั การคาํนวณหนี��นิ
ผลประ�ย�น�เม��อเกษยีณอายทุี�รบัรู�้นงบแ�ดง�านะการเงนิ 
 

วธิกีารและประเภทของขอ้�มมตทิี����้นการจดัทําการวเิคราะห�ความอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน 
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  30 ทุนเรอืนหุ้น ส่วนเกินมลูค่าหุ้น และหุ้นทุน�ื�อคืน 
 

 จาํนวนหุ้นที�ออก

และเรียกชาํระ 

หุ้น 

หุ้นสามญั 

พนับาท 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 
     

� วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 4,771,815,496 1,192,954 19,948,329 21,141,283 
การออกหุน้ - - - - 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 4,771,815,496 1,192,954 19,948,329 21,141,283 
การออกหุน้ - - - - 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 4,771,815,496 1,192,954 19,948,329 21,141,283 
 

หุ้นสามญัจดทะเบียนทั �งหมดมีจํานวน 5,971,815,496 หุ้น (พ.ศ. 2562 จํานวน 5,971,815,496 หุ้น) ราคามูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
(พ.ศ. 2562 จาํนวน 0.25 บาท) มหีุน้จาํนวน 4,771,815,496 หุน้ (พ.ศ. 2562 จาํนวน 4,771,815,496 หุน้) ที�ไดอ้อกและชําระเตม็มูลค่าแลว้ 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ในกร�ีที�บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าที�จดทะเบียนไว ้ 

บรษิทัตอ้งนําคา่หุน้สว่นเกนินี�ตั �งเป็นสว่นเกนิมลูคา่หุน้ และสว่นเกนิมลูคา่หุน้นี�จะนําไปจ่ายเงนิปันผลไมไ่ด ้
 

ตามมตทิี�ประชุมค�ะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 17 มนีาคม พ.ศ. 2563 ไดอ้นุมตัใิห้บรษิทัดําเนินการ�ื�อหุน้คนืไดใ้นระหว่างระยะเวลา
หกเดอืนนับตั �งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถ�งวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 โดยกําหนดวงเงนิสูงสุดที�ใช้ในการ�ื�อหุ้นคนืไม่เกิน 
3,000 ล้านบาท และจํานวนหุ้นที�จะ�ื�อคนืไม่เกิน 200 ล้านหุ้น ���งคดิเป็นรอ้ยละ 4.19 ของหุ้นที�จําหน่ายและไดร้บัชําระแล้วทั �งหมด 

โดยกําหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุน้ที��ื�อคนืจะกระทํา�ายหลงั 6 เดอืนนบัแต่การ�ื�อหุน้คนืเสรจ็สิ�น แต่ไมเ่กนิ 3 ปี  
 

ในระหว่างปีบริษัทได้ดําเนินการ�ื�อหุ้นทุนคืนตามโครงการ�ื�อหุ้นคนืโดยวิธีการ�ื�อในตลาดหลักทรพัย�แห่งประเทศไทยจํานวน  
117 ลา้นหุน้ รวมเป็นจํานวน 1,519 ล้านบาท จํานวนเงนิสาํหรบัการ�ื�อหุน้ทุนคนืแสดงเป็นรายการหกัจากสว่นของผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทั

ถอืหุน้ทุน�ื�อคนืไวเ้พื�อรอการจาํหน่ายอกีครั �งหน��งในเวลาต่อไป 
 

  31 หุ้นกู้ที�มีลกั��ะคล้ายทุน 
 

ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดม้กีารออกแบบหุน้กูท้ี�มลีกัษ�ะคล้ายทุน กล่าวคอื เป็นหุน้กู้ดอ้ยสทิธไิม่มกีําหนดระยะเวลา 
(Perpetual) และไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงนิบาทเป็นจํานวนเงนิรวมทั �งสิ�น 6,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดงักล่าวเสนอขายแก่ผู้ลงทุน

สถาบนัและผูล้งทุนรายย่อยทั �วไป หุน้กู้ดงักล่าวมคี่าใช้จา่ยในการออกหุน้กู้จาํนวน 50.31 ลา้นบาท ���งแสดงเป็นส่วนหน��งของสว่นของ
เจา้ของในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

หุน้กู้ที�มลีกัษ�ะคล้ายทุนดงักล่าวชําระคนืเงนิต้นเพยีงครั �งเดยีวเมื�อเลกิบรษิทั หรอืเมื�อบรษิทัใช้สทิธไิถ่ถอนหุ้นกู้ ในระยะเวลา 5 ปี

แรก หุ้นกู้ด้อยสิทธดิงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 5 ต่อปี และหลงัจากนั �นอตัราดอกเบี�ยจะปรบัโดยคํานว�จากอตัราอ้างอิง 

สว่นต่างในดา้นเครดติ และอตัราคงที�ตามที�กําหนดไวใ้นสญัญาในระหวา่งปีที� 6 ถ�งปีที� 25 ปีที� 26 ถ�งปีที� 50 และตั �งแต่ปีที� 51 เป็นต้น
ไปและมกีําหนดชําระดอกเบี�ยทุกสามเดอืน อย่างไรกด็ ีบรษิทัมสีทิธเิลื�อนการชําระดอกเบี�ยไดโ้ดยไม่จํากดัเวลาและจํานวนครั �ง และ 

ผูถ้อืหุน้กูจ้ะไมม่สีทิธไิดร้บัผลตอบแทนใด � บนดอกเบี�ยที�เลื�อนชําระ 
 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมหีุ้นกู้ที�มลีกัษ�ะคล้ายทุนจํานวน 6,000 ลา้นบาท ก่อนหกัค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู้จํานวน 
50.31 ลา้นบาท ���งแสดงเป็นสว่นหน��งของสว่นของเจา้ของ 
 

ในระหวา่งปี บรษิทัไดจ้า่ยดอกเบี�ยใหก้บัผูถ้อืหุน้กูเ้ป็นจาํนวน 300.82 ลา้นบาท โดยรบัรูเ้ป็นสว่นหน��งของกําไรสะสมที�ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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  32 เงินปันผล 

 

เมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีของบรษิทัได้มมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธิสําหรบั 
ผลการดาํเนินงานประจําปี พ.ศ. 2561 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รวมเป็นจาํนวนเงนิ 1,909 ล้านบาท แต่เนื�องจากมตทิี�ประชุมค�ะกรรมการบรษิทั
เมื�อวนัที�  6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานรอบหกเดือนสิ�นสุดวันที�  

30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงนิจํานวน 1,193 ลา้นบาท �ึ�งไดจ้่ายแล้วเมื�อวนัที� 3 กนัยายน พ.ศ. 2561 
จงึคงเหลอืเงนิปันผลจา่ยในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงนิจาํนวน 716 ลา้นบาท และมกีารจา่ยในวนัที� 23 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
ในวนัที� 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที�ประชุมค�ะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ  
0.25 บาท รวมเป็นเงนิจาํนวน 1,193 ลา้นบาท บรษิทัจา่ยเงนิปันผลแลว้ในวนัที� 3 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 
ในวนัที� 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที�ประชุมค�ะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ  
0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิจํานวน 1,050 ล้านบาท �ึ�งมีการจ่ายในวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2563 ทั �งนี� อตัราการจ่ายเงนิปันผล

เป็นไปตามมติที�ประชุมค�ะกรรมการเมื�อวนัที� 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 �ึ�งได้อนุมตัิไปก่อนหน้านี� และเปิดเผยไว้ในงบการเงนิ
สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทั �งนี� เพื�อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอนัเนื�องมาจากการเลื�อนประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจาํปี พ.ศ. 2563 �ึ�งเป็นผลจากการแพรร่ะบาดของไวรสั�ค�รนาสายพนัธุใ์หม ่2019 (COVID-19) ในประเทศไทย 

 
ในวนัที� 11 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ที�ประชุมค�ะกรรมการของบรษิทัไดม้มีติอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหก้บัผูถ้ือหุ้นของบรษิทั 

ในอตัราหุน้ละ 0.32 บาท รวมเป็นเงนิจาํนวน 1,490 ลา้นบาท บรษิทัจา่ยเงนิปันผลแลว้ในวนัที� 8 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

  33 สาํรองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

� วนัที� 1 มกราคม 149,295 149,295 149,295 149,295 
จดัสรรระหว่างปี - - - - 

� วนัที� 31 ธนัวาคม 149,295 149,295 149,295 149,295 

 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องสํารองตามกฎหมายอยา่งน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสทุธหิลงัจากหกัส่วน

ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองนี�จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี�ไม่สามารถนําไปจ่าย 

เงนิปันผลได ้
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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  34 สาํรองรายการป้องกนัความเสี�ยง 

 

ก���มบรษิ�ัม�ี�ารองรายการ�้องกนัความเ�ี�ยง�ี�เกี�ยวเน��องกบัเคร��องม�อ�้องกนัความเ�ี�ยง ดงัต�อไ�นี� 
 

 งบการเงินรวม 

 

สาํรองรายการ

ป้องกนัความเสี�ยง 

ในกระแสเงินสด 

พนับาท 

ต้นทุน 

ในการป้องกนั 

ความเสี�ยง 

พนับาท 

 

 

รวม 

พนับาท 

    

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
� วนั�ี� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 186,156 46,073 232,229 

การเ��ี�ยน���ง�นม��ค�าย�ตธิรรมรบัร��้นก�าไรขาด��นเบ�ดเ�ร�จอ��น  2,118,541 (22,422) 2,096,119 

การจดั�ร�เภ�จากก�าไรขาด��นเบ�ดเ�ร�จอ��นไ�ก�าไรขาด��น    
   - รายไดจ้ากการขาย 393,267 - 393,267 
   - ขาด��นจากอตัรา��กเ��ี�ยน (2,376,384) - (2,376,384) 

   - ขาด��นอ��น - (42,876) (42,876) 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (38,992) 57 (38,935) 

��ต�างจากอตัรา��กเ��ี�ยน (2,462) - (2,462) 

� วนั�ี� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 280,126 (19,168) 260,958 

    

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

� วนั�ี� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 280,126 (19,168) 260,958 

การเ��ี�ยน���ง�นม��ค�าย�ตธิรรมรบัร��้นก�าไรขาด��นเบ�ดเ�ร�จอ��น  1,116,536 (158,192) 958,344 

การจดั�ร�เภ�จากก�าไรขาด��นเบ�ดเ�ร�จอ��นไ�ก�าไรขาด��น    
   - รายไดจ้ากการขาย (250,284) - (250,284) 

   - ขาด��นจากอตัรา��กเ��ี�ยน (1,300,369) - (1,300,369) 

   - ก�าไรอ��น - 19,607 19,607 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 28,368 253 28,621 

��ต�างจากอตัรา��กเ��ี�ยน (1,042) - (1,042) 

� วนั�ี� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (126,665) (157,500) (284,165) 
 
 

บริ�ทั ไทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํรองรายการ

ป้องกนัความเสี�ยง 

ในกระแสเงินสด 

พนับาท 

ต้นทุน 

ในการป้องกนั 

ความเสี�ยง 

พนับาท 

 

 

รวม 

พนับาท 

    

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

� วนั�ี� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 194,033 46,073 240,106 

การเ��ี�ยน���ง�นม��ค�ายตุธิรรมรบัร��้นก�าไรขาด�ุนเบ�ดเ�ร�จอ��น 2,153,719 (22,422) 2,131,297 
การจดั�ร�เภ�จากก�าไรขาด�ุนเบ�ดเ�ร�จอ��นไ�ก�าไรขาด�ุน    
   - รายไดจ้ากการขาย 185,998 - 185,998 

   - ขาด�ุนจากอตัรา��กเ��ี�ยน (2,376,384) - (2,376,384) 

   - ขาด�ุนอ��น - (42,876) (42,876) 

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (6,736) 57 (6,679) 

� วนั�ี� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 150,630 (19,168) 131,462 

    

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
� วนั�ี� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 150,630 (19,168) 131,462 

การเ��ี�ยน���ง�นม��ค�ายตุธิรรมรบัร��้นก�าไรขาด�ุนเบ�ดเ�ร�จอ��น 1,335,301 (158,192) 1,177,109 

การจดั�ร�เภ�จากก�าไรขาด�ุนเบ�ดเ�ร�จอ��นไ�ก�าไรขาด�ุน    
   - รายไดจ้ากการขาย (85,069) - (85,069) 

   - ขาด�ุนจากอตัรา��กเ��ี�ยน (1,300,369) - (1,300,369) 
   - ก�าไรอ��น - 19,607 19,607 

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 4,780 253 5,033 

� วนั�ี� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 105,273 (157,500) (52,227) 

 

  35 รายได้จากการขาย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
รายไดจ้ากการขาย (หมายเหตุฯ ขอ้ 46) 132,402,436 126,275,247 20,103,773 27,399,770 
รายไดจ้ากการบรหิารจดัการ - - 425,848 251,555 

รวม 132,402,436 126,275,247 20,529,621 27,651,325 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 
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  36 ราย�ด้อ��น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บตัรภาษรีบั 177,120 180,888 16,434 17,103 

รายไดค้า่บรหิารจดัการ 2,402 72,901 12,602 10,096 
อ��น ๆ 525,634 392,986 279,426 218,377 

รวมรายไดอ้��น 705,156 646,775 308,462 245,576 

 

  37 กาํ�ร (�าดทุน) อ��นสทุธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

กําไร (ขาดทุน) สทุ�จิากการจาํหน่ายที�ดนิ  

   อาคารและอุปกรณ์ 

 

(2,702) 

 

(52,238) 

 

9,571 

 

(29,373) 
กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยนสทุ� ิ (24,447) 54,061 (173,187) (492,852) 
กําไรจากเคร��องม�อทางการเงนิสทุ� ิ

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 45.3) 

 

939,889 

 

1,199,933 

 

152,859 

 

483,358 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 15) 

 

- 

 

(172,910) 

 

- 

 

- 
กําไร (ขาดทุน) จากคา่เ���อการดอ้ยคา่ของ 

   สนิทรพัยท์างการเงนิ - (894) (390,718) 6,355 

อ��นๆ 6,020 (45,794) 19,294 (11,845) 

รวมกําไร (ขาดทุน) อ��นสทุ� ิ 918,760 982,158 (382,181) (44,357) 

 

  38 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

การตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการจดัหาเงนิ 24,671 26,753 24,671 26,753 
ดอกเบี�ยจา่ย 1,616,512 1,800,825 1,411,673 1,580,645 

ดอกเบี�ยจา่ยตามหนี�สนิส�ั�าเ�่า (หมายเหตุฯ ขอ้ 19) 67,466 73,273 20,983 23,300 

ตน้ทุนทางการเงนิอ��น 15,789 154,716 15 29,761 
     

รวมตน้ทุนทางการเงนิ 1,724,438 2,055,567 1,457,342 1,660,459 

 

บริษทั ไทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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  39 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
การเปลี�ยนแปลงในสนิคา้สาํเร�จร�ปและงานระหว่างทํา 241,832 (900,902) 694,937 (371,902) 

วตั�ุดบิและวสัดสุิ�นเปล�องใชไ้ปและการ���อสนิคา้สาํเร�จร�ป 81,444,333 79,156,284 11,379,884 21,449,835 
(กลบัรายการ)คา่เผ��อสนิคา้คงเหล�อเป�นม�ลคา่สทุธทิี�จะไดร้บั 82,542 (103,768) (12,764) (6,155) 

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 15,744,084 15,502,908 2,782,937 3,083,177 

คา่เส��อมราคาของที�ดนิ อาคารและอุปกร�์ และ 
   สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(หมายเหตุฯ ขอ้ 18 และ 19) 3,575,285 3,383,070 632,026 596,269 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของที�ดนิ อาคารและอุปกร�์  
   และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 29,966 29,977 - - 
คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (หมายเหตุฯ ขอ้ 20) 380,190 307,809 200,659 149,105 

คา่ใชจ้า่ยในการวจิยัและพฒันา 162,930 75,733 18,668 46,398 

 

  40 ภาษีเงินได้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ภาษีเงินได้ปีปัจจบุนั     

ภาษเีงนิไดปี้ปัจจบุนัสาํหรบักําไรทางภาษสีาํหรบัปี 834,202 520,733 6,870 4,812 

การปรบัปรงุจากปีก่อน (81,341) 44,821 (4,082) (1,531) 

รวมภาษเีงนิไดปี้ปัจจบุนั 752,861 565,554 2,788 3,281 

     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (หมายเหตฯุ ข้อ 22)     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชลีดลง (เพิ�มข��น)   (262,463) (484,877) (53,053) 12,410 
หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิ�มข��น 233,366 126,988 38,480 7,472 

รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (29,097) (357,889) (14,573) 19,882 

     

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 723,764 207,665 (11,785) 23,163 

     

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้     

- จากการดาํเนินงานต่อเน��อง 723,764 157,937 (11,785) 23,163 
- จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ - 49,728 - - 

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 723,764 207,665 (11,785) 23,163 
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ภาษเีงนิไดส้ําหรบักําไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มบรษิทัและบรษิทัมจีํานวนที�แตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบญัชคีณุกบัอตัราภาษขีอง
กลุ่มบรษิทัและบรษิทั �ดยมรีายละเอยีดดงันี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
กําไรก่อนภาษเีงนิไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเน��อง 7,278,998 4,428,037 2,641,405 4,063,283 
ขาดทุนก่อนภาษเีงนิไดจ้ากการดําเนินงานที�ยกเลกิ (46,222) (52,720) - - 

รวมกําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 7,232,776 4,375,317 2,641,405 4,063,283 

     

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 10 ถงึรอ้ยละ 34  
  (พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 10 ถงึรอ้ยละ 34) 1,540,254 787,192 528,281 812,657 

ผลกระทบ     

  รายไดท้ี�ไมต่อ้งเสยีภาษ ี (1,242,643) (1,021,757) (709,795) (984,001) 
  คา่ใชจ้า่ยที�สามารถหกัภาษเีพิ�มเตมิ (32,974) (119,957) (18,562) (3,425) 
  คา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถหกัภาษ ี 231,585 148,300 66,260 26,408 

  การใช้ขาดทุนทางภาษทีี�ผา่นมา�ึ�งยงัไมเ่คยมกีารรบัรู ้ (27,312) (38,586) - - 
  การรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากขาดทุน 

    ทางภาษแีละผลแตกต่างชั �วคราวที�ยงัไมเ่คยมกีารรบัรู ้ (23,016) (56,930) - - 
  ขาดทุนทางภาษแีละผลแตกต่างชั �วคราวที�ไมไ่ด ้
    บนัทกึเป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 288,142 380,052 124,889 147,109 

  การปรบัปรงุจากปีก่อน (81,341) 44,821 (4,082) (1,531) 
  ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงอตัราภาษ ี (7,382) 54,026 - - 

  อ��น � 78,451 30,504 1,224 25,946 

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ 723,764 207,665 (11,785) 23,163 

 

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเ�ลี�ยของกลุ่มบรษิทัเท่ากบัรอ้ยละ 10.01 (พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 4.75) การเปลี�ยนแปลงของอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเ�ลี�ย
ของกลุ่มบรษิทัเกดิจากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�ไม่ไดร้บัรู ้�ึ�งเป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงผลประ�ยชน์เพิ�มเตมิทางภาษทีี�

เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ 
 
อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเ�ลี�ยของบรษิทัเท่ากบัรอ้ยละ -0.45 (พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 0.57) 

 
 

บริษทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 
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ภา��เงนิไดท้��เก��ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ��นม�ดงัน�� 
 

 งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 ก่อนภาษี ภาษีเพิ�ม(ลด) หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษีเพิ�ม(ลด) หลงัภาษี 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

กําไร(ขาดทุน)จากการวดั 
  มลูคา่ใหมส่าํหรบัภาระผูกพนั 
  ผลประโยชน์พนกังาน (15,667) 5,739 (9,928) 243,441 (7,559) 235,882 

สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็จาก 
เงนิลงทุนท��รบัรูต้ามวธิ�ส่วนไดเ้ส�ย (23,592) - (23,592) (46,846) - (46,846) 

สาํรองอ��น 179,782 - 179,782 (12,973) - (12,973) 

การเปล��ยนแปลงในมลูค่า 
  ยตุธิรรมของตราสารทุน (21) - (21) 4,535 - 4,535 

สาํรองรายการป้องกนัความเส��ยง 573,744 (28,621) 545,123 (67,664) 38,935 (28,729) 

การแปลงคา่งบการเงนิ 1,160,989 17,355 1,178,344 (2,195,104) 31,622 (2,163,482) 

กาํ�ร (�าดทุน) เบ�ดเสร�จอ��น 1,875,235 (5,527) 1,869,708 (2,074,611) 62,998 (2,011,613) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 ก่อนภาษี ภาษีเพิ�ม(ลด) หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษีเพิ�ม(ลด) หลงัภาษี 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

กําไร(ขาดทุน)จากการวดั 

  มลูคา่ใหมส่าํหรบัภาระผูกพนั 
  ผลประโยชน์พนกังาน - - - 198,421 (2,006) 196,415 

สาํรองรายการป้องกนั 
   ความเส��ยง 188,722 (5,033) 183,689 101,965 6,679 108,644 

กาํ�ร (�าดทุน) เบ�ดเสร�จอ��น 188,722 (5,033) 183,689 300,386 4,673 305,059 
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  41 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุ้นคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบัปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ��น) ส่วนที�เป็นของบรษิทัใหญ่ด้วยจํานวนหุ้นสามญั 
�วัเ�ลี�ย�่วงนํ�าหนกัตามจาํนวนหุน้ที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนั�ี� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

กําไรสทุธสิาํหรบัปีที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ 
   ของบรษิทัใหญ่ (พนับาท)     

   - จากการดาํเนินงานต่อเน��อง 6,292,312 3,918,325 2,653,190 4,040,120 
   - จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (46,222) (102,448) - - 

กําไรสทุธสิาํหรบัปีที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ 
   ของบรษิทัใหญ่ (พนับาท) 6,246,090 3,815,877 2,653,190 4,040,120 
หกั ดอกเบี�ยจา่ยหุน้กูท้ี�มลีกัษณะคล้ายทุน (พนับาท)  

  (หมายเหตุฯ ขอ้ 31) (300,823) - (300,823) - 

 5,945,267 3,815,877 2,352,367 4,040,120 

     
จาํนวนหุน้สามญั�วัเ�ลี�ย�่วงนํ�าหนักที���อโดย 
   ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (พนัหุน้) 4,713,523 4,771,815 4,713,523 4,771,815 

     

กาํไรต่อหุ้น�ั �นพ��น�าน (บา�ต่อหุ้น) 1.26 0.80 0.50 0.85 

 
บรษิทัไมม่กีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหวา่งปีที�นําเสนอรายงาน ดงันั �น จงึไมม่กีารนําเสนอกําไรต่อหุน้ปรบัลด 

 

การเปลี�ยน�ปลงในจํานวนหุ้นสามญั�วัเ�ลี�ย�่วงนํ�าหนักสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เม��อเปรยีบเทียบกบัปีก่อน 
เน��องจากหุน้ทุน���อค�น (หมายเหตุฯ ขอ้ 30) 
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  42 รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

 

บรษิทัเป็นบรษิทัใหญ่ในลําดบัสูงสุด ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัไดแ้ก่ กลุ่มของครอบครวัจนัศริ ิโดยถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจํานวนรอ้ยละ 
19.26 ของหุ้นทั �งหมดของบรษิทั จํานวนหุ้นท��เหลือถือโดยบุคคลทั �วไป เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วมค้าท��สําคญั 
ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุฯ ขอ้ 15 

 
รายการต่อไปน��เป็นรายการท��ม�สาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการท��เก��ยวขอ้งกนั 

 

42.1 รายได้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

รายได้จากการขายสินค้า     
   บรษิทัยอ่ย - - 7,791,945 14,662,973 

   บรษิทัรว่ม 2,033,091 2,924,940 771 13,511 

   การรว่มคา้ 232,603 72,287 69,066 16,521 

   บรษิทัท��เก��ยวขอ้งกนัอื�น 685,759 728,637 266,483 300,733 

 2,951,453 3,725,864 8,128,265 14,993,738 

     

รายได้ดอกเบี�ย     

   บรษิทัยอ่ย - - 1,589,767 1,768,020 

   บรษิทัรว่ม 8,187 223,748 - - 

   การรว่มคา้ 10,883 7,984 10,883 7,984 

 19,070 231,732 1,600,650 1,776,004 

     

รายได้เงินปันผล     
   บรษิทัยอ่ย - - 2,607,689 3,617,245 

   บรษิทัรว่ม - - 49,947 142,295 

 - - 2,657,636 3,759,540 

     

รายได้อื�น     

   บรษิทัยอ่ย - - 235,861 169,329 

   บรษิทัรว่ม 42,991 142,924 247 12,999 
   การรว่มคา้ 382 2,553 6 775 
   บรษิทัท��เก��ยวขอ้งกนัอื�น 724 340 643 340 

 44,097 145,817 236,757 183,443 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริ�ทั ไทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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42.2 การ���อสินค้าและบริการ, สินทรพัยถ์าวร และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

���อสินค้าและบริการ     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,876,613 1,945,229 
   บรษิทัรว่ม 1,595,085 1,268,690 1,813 5,352 

   การรว่มคา้ 25,304 3,547 24,401 3,116 

   บรษิทัท���ก��ยว�อ้�ก�ัอ��� 1,063,189 1,219,810 91,988 83,257 

 2,683,578 2,492,047 1,994,815 2,036,954 

     

���อสินทรพัยถ์าวรและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน     

   บรษิทัยอ่ย - - 4,780 458,626 
   บรษิทัรว่ม 56 - 56 - 

   บรษิทัท���ก��ยว�อ้�ก�ัอ��� 76,808 119,877 7,650 12,426 

 76,864 119,877 12,486 471,052 

 

42.3 ยอดค้างชาํระที�เกิดจากการ�ายและ���อสินค้าและบริการ และ���อสินทรพัยถ์าวร  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ล�กหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยว�้องกนั - สทุธิ     

   บรษิทัยอ่ย - - 1,357,537 2,169,717 

   บรษิทัรว่ม 258,739 312,726 13 3,597 

   การรว่มคา้ 89,699 64,034 23,138 32,845 
   บรษิทัท���ก��ยว�อ้�ก�ัอ��� 42,600 41,759 10,017 9,836 

 391,038 418,519 1,390,705 2,215,995 
     

ดอกเบี�ยค้างรบั - กิจการที�เกี�ยว�้องกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 700,149 411,830 
   บรษิทัรว่ม  - 12,171 - - 

   การรว่มคา้ 2,504 2,513 2,504 2,513 

 2,504 14,684 702,653 414,343 
     

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยว�้องกนั     

   บรษิทัยอ่ย - - 352,883 506,312 

   บรษิทัรว่ม 146,033 106,060 161 277 
   การรว่มคา้ - 228 - 228 

   บรษิทัท���ก��ยว�อ้�ก�ัอ��� 50,036 52,464 16,518 3,327 

 196,069 158,752 369,562 510,144 

บริ�ทั �ทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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42.4 ยอดค้างชาํระที�เกิดจากหนี�สินตามสญัญาเช่า 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หนี�สินตามสญัญาเช่า - กิจการที�เกี�ยว�้องกนั      
   บรษิทัยอ่ย - - 206,169 239,045 

   บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 151,701 147,434 117,593 112,215 

 151,701 147,434 323,762 351,260 

 

42.5 เงินให้กู้ยืมระยะสั �นแก่กิจการที�เกี�ยว�้องกนั 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสั �นแก่กิจการที�เกี�ยว�้องกนั     

   บรษิทัยอ่ย - - 13,038,591 9,241,776 

   บรษิทัรว่ม - 123,499 - - 
   การรว่มคา้ - - - - 

 - 123,499 13,038,591 9,241,776 

 

การเปลี�ยนแปลงในเงนิใหกู้ย้มืร�ย�สั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัร�หวา่งปีสามารถแสดงไดด้งันี� 
 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้ปี 123,499 9,241,776 
เงนิใหกู้ย้มืเ�ิ�มข��น 48,991 52,715,308 

จดัปร�เ�ทรายการใหมจ่าก(เป�น)เงนิใหกู้ย้มืร�ย�ยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (179,331) 1,331,916 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื - (49,899,735) 

กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยน 339 (350,674) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 6,502 - 

ราคาตามบญัชปีลายปี - 13,038,591 
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คา่เ�ื�อ�า�ท�น�ากเงนิ��กู้ย้มืร�ย��ั �น�ก่ก�ิการที�เกี�ยว�อ้งกนั�ามาร�กร�ทบยอ����้งันี� 
 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

คา่เ�ื�อ�า�ท�นตน้ปี � วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - (12,825) 
ก�า�ร�ากอตัรา�ลกเปลี�ยน - 1,181 

คา่เ�ื�อ�า�ท�นปลายปี � วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - (11,644) 

(เพิ�ม���น) ล�ลง�าก�า�ท�น�ากคา่เ�ื�อที�รบัรู�้นก�า�ร�รอื�า�ท�นร��วา่งปี - - 

��ัปร�เ�ทรายการ��มเ่ป�นเงนิ��กู้ย้มืร�ย�ยาว�ก่ก�ิการที�เกี�ยว�อ้งกนั (244,913) (244,913) 

�า�ท�น�ากอตัรา�ลกเปลี�ยน - (1,087) 

คา่เ�ื�อ�า�ท�นปลายปี � วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (244,913) (257,644) 

 

42.6 เงินก��ย�มระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยว��องกนั 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
บรษิทัยอ่ย - - 80,960 8,475 

บรษิทัรว่ม 45,100 82,100 - - 

 45,100 82,100 80,960 8,475 

 
การเปลี�ยน�ปลง�นเงนิกูย้มืร�ย��ั �น�ากก�ิการที�เกี�ยว�อ้งกนัร��วา่งปี�ามาร�วเิครา������้งันี� 

 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี 82,100 8,475 
เงนิกูย้มืเพิ�ม���น 61,700 5,066,758 
คนืเงนิกูย้มื (98,700) (4,957,147) 

ก�า�ร�ากอตัรา�ลกเปลี�ยน - (37,126) 

ราคาตามบญัชปีลายปี 45,100 80,960 

บริ�ทั �ทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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42.7 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยว�้องกนั 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว     

   แก่กิจการที�เกี�ยว�้องกนั - สทุธิ     

   บรษิทัยอ่ย - - 33,624,499 36,028,631 
   การรว่มคา้ - 241,138 - 241,138 

 - 241,138 33,624,499 36,269,769 

 
การเปลี�ยนแปลงในเงนิใหกู้ย้มืร�ย�ยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัร�หวา่งปีสามารถแสดง�ดด้งันี� 

 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี 241,138 36,269,769 
เงนิใหกู้ย้มืเพิ�มข��น 78,158 532,720 

จดัปร�เภทรายการใหมจ่าก(เป็น)เงนิใหกู้ย้มืร�ย�สั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 179,331 (1,331,916) 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื - (2,591,642) 

ลดลงจากการรวมธรุกจิ (261,759) - 

แปลงสภาพเงนิใหกู้ย้มืเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (หมายเหตุฯ ขอ้ 15) - (204,122) 
การปรบัปรงุมลูคา่ของการป้องกนัความเสี�ยงในมลูค่ายตุธิรรม - 23,488 

คา่เผื�อผลขาดทุนการดอ้ยคา่ (253,312) (390,718) 
ก�า�รจากอตัราแลกเปลี�ยน 12,173 1,316,920 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 4,271 - 

ราคาตามบญัชปีลายปี - 33,624,499 
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คา่เผ��อผล�าดท�นเง�นให�ก��ย�มระยะยาวแก่ก�จการท��เก��ยว��องกนั�ามาร�กระท�ยอด�ด�ดงัน�� 
 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

� วนัท�� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - (449,779) 

เพ��ม���นจากการจ�าหน่าย�ร��ทัยอ่ย (4,020) - 
(เพ��ม���น) ลดลงจาก�าดท�นจากคา่เผ��อท��ร�ัร��ในก�า�รหร�อ�าดท�นระหว่างป� (906) 6,355 

ก�า�รจากอ�ัราแลกเปล��ยน 255 25,672 

� วนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (4,671) (417,752) 

เพ��ม���นจาก�าดท�นจากคา่เผ��อท��ร�ัร��ในก�า�รหร�อ�าดท�นระหวา่งป�  - (390,718) 

จดัประเภทรายการใหมเ่ป�นเง�นให�ก��ย�มระยะ�ั �นแก่ก�จการท��เก��ยว��องกนั 244,913 244,913 
จดัประเภทรายการใหม่ (253,312) - 

ก�า�รจากอ�ัราแลกเปล��ยน 13,070 9,189 

� วนัท�� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - (554,368) 

 

42.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาํคญั 

 

คา่�อ�แทนท��จา่ยหร�อค�างจา่ย��าหร�ักรรมการและผ���ร�หาร��าค�ัม�ดงัน�� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
ผลประโยชน์ระยะ�ั �น 310,280 297,804 222,373 207,641 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 86,275 37,292 14,311 8,098 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ��น 53,301 39,946 33,372 25,617 

 449,856 375,042 270,056 241,356 

บริษทั ไทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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  43 ข้อมลูกระแสเงินสด 
 

43.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
 

การกระทบยอดกําไรสทุธใิหเ้ป�นกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงานมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้     

  จากการดาํเนินงานต่อเน��อง 7,278,998 4,428,037 2,641,405 4,063,283 

  จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (46,222) (52,720) - - 

  รวม 7,232,776 4,375,317 2,641,405 4,063,283 
     

รายการปรบักระทบกาํไรจากการดาํเนินงาน     

  คา่เส��อมราคา (หมายเหตุฯ ขอ้ 18 และ 19) 3,575,285 3,383,070 632,026 596,269 

  คา่ตดัจาํหน่าย (หมายเหตุฯ ขอ้ 20) 380,190 307,809 200,659 149,105 
  (กลบัรายการ) คา่เผ��อการดอ้ยคา่ของลูกหนี�การคา้ (46,800) (22,768) (51,091) (18,220) 

  (กลบัรายการ) คา่เผ��อการลดมลูค่าของสนิคา้คงเหล�อ 82,542 (103,768) (12,764) (6,155) 

  คา่เผ��อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ี�ไมใ่ช่ 
     สนิทรพัยท์างการเงนิ 56,102 673,511 

 
139,411 - 

  คา่เผ��อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย    
     และบรษิทัรว่ม - 172,910 

 

20,046 - 
  คา่เผ��อการดอ้ยคา่เงนิใหกู้้ย�มแก่กจิการที� 

     เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 42) - 906 

 

390,718 (6,355) 
  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน  
     (หมายเหตุฯ ขอ้ 29) 267,861 471,961 

 
84,053 144,859 

  กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - (95,059) - (28,360) 

  ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัยข์องกลุ่มที� 

     จาํหน่ายที�จดัประเภทไวเ้พ��อขาย 10,990 - - - 

  (กําไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย 
       ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

       และคา่ความนิยม - สทุธ ิ 264,453 63,964 

 

(8,144) 29,559 
  สว่นแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงนิลงทุนที�รบัรูต้าม 
     วธิสีว่นไดเ้สยี (หมายเหตุฯ ขอ้ 15) 527,489 (591,288) - - 

  การปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (836,238) (726,372) - - 
  การปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์าง 
     การเงนิ - สทุธ ิ

 
1,803,790 (1,873,803) 

 
1,744,291 

 
(1,910,171) 

  (กําไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน (1,279,319) 3,479,952 (989,588) 3,869,179 
  รายไดเ้งนิปันผล (29) (28) (2,657,636) (3,759,540) 

  ตน้ทุนทางการเงนิ (หมายเหตุฯ ขอ้ 38) 1,724,438 2,055,567 1,457,342 1,660,459 
  ดอกเบี�ยรบั (85,608) (323,720) (1,638,975) (1,846,312) 

  รวม 6,445,146 6,872,844 (689,652) (1,125,683) 
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งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริ�ทั �ทยย�เนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

130 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

การเปลี�ยนแปลง�นสินทรพัย�และหนี�สิน 

   ดาํเนินงาน     

   ลูก�นี�การ�า้�ละลูก�นี�อ��น (เพิ�ม���น) ลดลง 1,855,276 231,296 702,715 293,957 

   สนิ�า้�งเ�ล�อ (เพิ�ม���น) ลดลง (1,042,566) (128,210) 1,566,493 (520,294) 

   สนิทรพัย�์มนุเวยีนอ��น (เพิ�ม���น) ลดลง (61,894) 60,065 7,044 2,603 
   สนิทรพัยไ์ม�่มนุเวยีนอ��น (เพิ�ม���น) ลดลง 16,465 7,650 (2,886) 4,454 

   เจา้�นี�การ�า้�ละเจา้�นี�อ��นเพิ�ม���น (ลดลง) (463,909) 570,818 (1,183,480) 72,522 

   �นี�สนิ�มนุเวยีนอ��นเพิ�ม���น (ลดลง) 370,909 92,623 35,630 1,496 
   �นี�สนิไม�่มนุเวยีนอ��นเพิ�ม���น (ลดลง) (102,217) (242,253) (7,051) 19,691 

   จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (149,373) (141,624) (30,415) (37,685) 

   รวม 422,691 450,365 1,088,050 (163,256) 

     
กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 7,232,776 4,375,317 2,641,405 4,063,283 

รายการปรบักระทบกําไรจากการดาํเนินงาน 6,445,146 6,872,844 (689,652) (1,125,683) 
การเปลี�ยน�ปลง�นสนิทรพัย�์ละ�นี�สนิ 
   ดาํเนินงาน 422,691 450,365 

 

1,088,050 (163,256) 

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 14,100,613 11,698,526 3,039,803 2,774,344 
   - รบั (จา่ย) ภาษเีงนิได ้ (668,203) 56,772 36,915 (3,562) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 13,432,410 11,755,298 3,076,718 2,770,782 

 

บริ�ทั �ทยยเูนี�ยน กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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43.2 การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

 งบการเงินรวม 

 

เงินกู้ยืม

ระยะสั �น

จาก

สถาบนั

การเงิน 

เงินกู้ยืม

ระยะสั �น 

 

 

 

ดอกเบี�ย 

ค้างจ่าย 

เงินกู้ยืม

ระยะยาว

จาก

สถาบนั

การเงิน หุ้นกู้ 

หนี�สินตาม

สญัญาเช่า 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

� วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 13,100,270 92,600 411,920 14,715,684 36,162,488 1,613,845 
การเคล��อนไหวในกระแ�เงนิ�ด (1,952,139) 2,926 (1,947,907) (115,651) (3,158,191) (469,100) 

การเปลี�ยนแปลง�องรายการ 

  ที��ม่ใช่เงินสด   

 

   
  การเ�ิ�มข��น - - 1,956,034 - - 233,201 

  คา่ธรรมเนียมทางการเงนิรอตดัจาํหน่าย - - - - - (61,255) 
  ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ - - - 16,911 - 72,782 

  ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ - - - - 9,842 - 
  ตดัจาํหน่าย (ขาย) - - - - - (5,677) 
  การวดัมลูคา่ใหม ่ - - - - - 3,535 

  การจดัประเภทใหม ่ (95,381) - (6,371) (17,660) - 4,758 
  (กําไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 13,724 - 3 (113,420) (171,263) (1,416) 

  ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ (90,754) - (37,752) (50,708) - (41,230) 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 10,975,720 95,526 375,927 14,435,156 32,842,876 1,349,443 
การเคล��อนไหวในกระแ�เงนิ�ด 2,102,528 (37,000) (1,751,511) (64,805) (3,500,000) (514,380) 

การเปลี�ยนแปลง�องรายการ 

  ที��ม่ใช่เงินสด       

  การเ�ิ�มข��น - - 1,632,302 - - 201,916 
  คา่ธรรมเนียมทางการเงนิรอตดัจาํหน่าย - - - - - - 
  ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ - - - 17,358 - 66,770 
  ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ - - - - 7,313 - 
  ตดัจาํหน่าย (ขาย) - - - - - (24,146) 

  การวดัมลูคา่ใหม ่ - - - - - 78,228 

  จดัประเภทรายการ - 626 - (626) - 10,712 
  (กําไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 5,611 - 196 (7,187) (9,337) (7,051) 
  ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ 55,068 (5) 449 27,903 - 39,826 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 13,138,927 59,147 257,363 14,407,799 29,340,852 1,201,318 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินกู้ยืม

ระยะสั �น

จาก

สถาบนั

การเงิน 

เงินกู้ยืม

ระยะสั �น 

 

 

 

ดอกเบี�ย 

ค้างจ่าย 

เงินกู้ยืม

ระยะยาว

จาก

สถาบนั

การเงิน หุ้นกู้ 

หนี�สินตาม

สญัญาเช่า 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

� วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 3,789,076 - 390,430 14,078,732 36,162,488 587,040 
การเค���อนไห�ในกระ��เงนิ�ด (2,095,397) 24,081 (1,625,887) - (3,158,191) (134,281) 

การเปลี�ยนแปลง�องรายการ 

  ที��ม่ใช่เงินสด   

 

   

  การเ�ิ�มข��น - - 1,610,407 - - 24,071 
  คา่ธรรมเนียมทางการเงนิรอตดัจาํหน่าย - - - - - (2,437) 
  ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ - - - 16,911 - 23,300 

  ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ - - - - 9,842 - 

  ตดัจาํหน่าย (ขาย) - - - - - (3,450) 
  การจดัประเภทใหม ่ - - (7,970) - - - 
  (กําไร) ขาดทุนจากอตัรา��กเป�ี�ยน 13,720 (15,606) 2 (114,176) (171,263) (1,416) 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,707,399 8,475 366,982 13,981,467 32,842,876 492,827 

การเค���อนไห�ในกระ��เงนิ�ด 5,091,118 109,611 (1,528,570) - (3,500,000) (137,177) 

การเปลี�ยนแปลง�องรายการ 

  ที��ม่ใช่เงินสด       

  การเ�ิ�มข��น - - 1,411,688 - - 16,686 

  คา่ธรรมเนียมทางการเงนิรอตดัจาํหน่าย - - - - - (15) 
  ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ - - - 17,358 - 20,983 

  ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ - - - - 7,313 - 
  ตดัจาํหน่าย (ขาย) - - - - - (64) 
  การจดัประเภทใหม ่ - - - - - 36,601 
  (กําไร) ขาดทุนจากอตัรา��กเป�ี�ยน 5,068 (37,126) - (6,225) (9,337) (273) 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 6,803,585 80,960 250,100 13,992,600 29,340,852 429,568 
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  44 �าระ��กพนัและหนี�สินที�อาจจะเกิด���น 

 

44.1 �าระ��กพนัที�เป� นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
กลุ่มบรษิทัม�ีาระ�กูพนัที�เป็นรายจา่ย�่ายทุน ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิแต่�ม�่ดร้บัรู ้มดีงันี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

สญัญา���อที�ดนิ - 347 ลา้นบาท - - 

สญัญาสรา้งอาคารโรงงาน 
   และคลงัสนิคา้  

147 ลา้นบาท 
1 ลา้นยโูร 

 60,413 ลา้นรูเปีย 

75 ลา้นบาท 
2 ลา้นยโูร 

10,422 ลา้นรูเปีย 

6 ลา้นบาท 
- 

- 

15 ลา้นบาท 
- 

- 
สญัญา���อเคร��องจกัรและอุปกรณ์  137 ลา้นบาท 

2 ลา้นยโูร 

 4 ล้านดอลลารส์หรฐั 
2 ลา้นเยน 

- 

338 ลา้นบาท 

2 ลา้นยโูร 

5 ล้านดอลลารส์หรฐั 
76 ลา้นเยน 

0.2 ลา้นสวสิฟรงัก ์

2 ลา้นบาท 

- 

- 
- 
- 

1 ลา้นบาท 

- 

- 
- 
- 

สญัญา���อสนิทรพัยอ์��น ๆ 0.1 ลา้นยโูร - - - 
สญัญาโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 6 ลา้นบาท 

0.1 ลา้นยโูร 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

44.2 การคํ�าประกนั 

 
ก) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัมีหนังส�อคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในนามของบรษิทัจํานวน 32 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2562 จาํนวน 32 ลา้นบาท) ���งเกี�ยวกบัการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทั 

ข) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยมหีนังส�อคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในนามของบรษิทัย่อยจํานวน 86 ล้านบาท 
7 ล้านยูโร 3 ล้านโครนนอร์เวย์ และ 1 ล้านสล็อตติโปแลนด์ (พ.ศ. 2562 จํานวน 105 ล้านบาท 2 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ  

5 ลา้นยโูร 3 ลา้นโครนนอรเ์วย ์และ 1 ลา้นสลอ็ตตโิปแลนด)์ ���งเกี�ยวกบัการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัยอ่ย 

ค) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน�� งมีหนังส�อคํ�าประกันจํานวน 14 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ  
(พ.ศ. 2562 จํานวน 16 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ) ���งออกให้แก่ส�าบนัการเงนิแห่งหน��งเพ��อคํ�าประกนัวงเงนิสนิเ���อใหแ้ก่การ

รว่มคา้ของกลุ่มบรษิทั 
ง)  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีหนังส�อคํ�าประกันที�ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทจํานวน 21 ล้านยูโร  

9 ล้านดอลลารแ์คนาดา และ 41 ล้านหยวน (พ.ศ. 2562 จาํนวน 21 ล้านยูโร 9 ล้านดอลลารแ์คนาดา และ 38 ล้านหยวน) 

เพ��อคํ�าประกนัวงเงนิสนิเ���อใหก้บับรษิทัยอ่ยของบรษิทั 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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44.3 คดีฟ้องร้อง 

 

Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U) 

 
เมื�อวนัที� 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U) ไดร้บัหมายเรยีกจากกระทรวงยตุธิรรมของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(United States Department of Justice หรือ “DOJ”) เพื�อให้ข้อมูลในการสอบสวนการ�่า�ืนกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน 
ทางการคา้ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิดผนึก โดย Tri-U ไดใ้หค้วามร่วมมอืกบัรฐับาลอย่างเต�มที� รวม�งึการมอบ
เอกสารและหลักฐานอื�นตามหมายเรียก ทั �งนี�  Tri-U ได้รบัการผ่อนผันแบบมีเงื�อนไข (Conditional Leniency Program)  

�ึ�งส�านะการผอ่นผนัแบบมเีงื�อนไขดงักล่าวหมายความว่า หากทาง Tri-U และผูบ้รหิารหรอืพนกังานของ Tri-U ใหค้วามรว่มมอื
ในขั �นตอนของการสอบสวนจะไม�ู่กดาํเนินคดหีรอื�ูกเรยีกใหต้อ้งชําระคา่ปรบั  

 
นอกจากนี� Tri-U ได�ู้กฟ้องเป�นจาํเลยในคดแีพ่งหลายคดทีั �งที��ูกดําเนินคดแีบบกลุ่มและที��ูกฟ้องรอ้งโดยตรง �ึ�งโจทก� ไดแ้ก่ 
รา้นคา้ปลกี รา้นขายของชํา และลูกคา้หลายรายที�อ้างวา่�ื�ออาหารทะเลบรรจุภาชนะปิดผนึกจาก Tri-U และจําเลยรว่ม คาํฟ้อง

คดแีพ่งดงักล่าวไดร้ะบุเรื�องการร่วมกนักําหนด เพิ�ม คงไว�้ึ�งราคา และ�หรอื ทําใหร้าคาของอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิดผนึก 
ในประเทศสหรฐัอเมรกิานั �นคงที� �ึ�ง�่า�ืนกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้มาตรา 1 และ 3 ภายใต้กฎหมายป้องกนัการผูกขาด 
(Sherman Antitrust Act) (15 U.S.C. §§ 1, 3) และละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า การคุ้มครองผู้บริโภค  

การประกอบการค้าที�ไม่เท่าเทียม และการแข่งขนัที�ไม่เป�นธรรมของประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยโจทก�มกีารเรยีกค่าชดเชย 
ในความเสยีหายดงักล่าว  
 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบร�ิทัได้รบัรู้ประมา�การอย่างเพยีงพอ �ึ�งสอดคล้องกบัจํานวนที�คาดว่าจะจ่ายเพื�อ
ระงบัขอ้พพิาทดงักล่าว 

 
เมื�อวนัที� 11 มกราคม พ.ศ. 2564 Tri-U สามาร�บรรลุขอ้ตกลงในหลกัการเพื�อระงบัขอ้พพิาทคดผีูกขาดทางการคา้ทั �งหมดได้
สาํเร�จแล้ว โดยปัจจุบนัเหลอืเพยีงการดําเนินการตามขั �นตอนทางกฎหมายเพื�อใหศ้าลอนุมตัติามขอ้ตกลงที�คู่ความไดเ้จรจายุติ

กนัแล้วเท่านั �น การอนุมตัิข้อตกลงเพื�อระงบัขอ้พพิาทในคดผีูกขาดทางการค้าดงักล่าว�ือเป�นจุดสิ�นสุดของคดผีูกขาดทาง
การคา้ทั �งหมดของ Tri-U 
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  45 เคร��องม�อทางการเงิน 

 

45.1 สญัญาอนุพนัธ์ 

 
กลุ���ร�ิ�ั��รา�การส�ั�าอนุ�นั���างการเงนิ�งัต�อ��น�� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

     

สินทรพัยห์มนุเวียน     
ส�ั�าแลกเ�ล���นเงนิตราต�าง�ระเ��      

  - เ���อ��า 317,835 264,424 316,005 262,008 

  - การ��องกนั��า�เส���ง�นกระแสเงนิส� 605,081 1,591,954 252,400 1,473,838 
ส�ั�าแลกเ�ล���นสกุลเงนิและอตัรา�อกเ���� 
  - การ��องกนั��า�เส���ง�นกระแสเงนิส� 

 

431,422 93,867 

 

431,422 93,867 

ตราสารอนุ�นั��อ��น - เ���อ��า 54,100 - - - 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียนสญัญาอนุพนัธ์ 1,408,438 1,950,245 999,827 1,829,713 

     

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน     
ส�ั�าแลกเ�ล���นเงนิตราต�าง�ระเ��     

  - เ���อ��า 47,120 - 47,120 - 

  - การ��องกนั��า�เส���ง�นกระแสเงนิส� 931,715 845,716 931,715 845,716 

ส�ั�าแลกเ�ล���นสกุลเงนิและอตัรา�อกเ����     

  - เ���อ��า 94,635 - 94,635 - 
  - การ��องกนั��า�เส���ง�นกระแสเงนิส� 507,761 1,438,796 507,761 1,438,796 

  - การ��องกนั��า�เส���ง�น��ล��า�ตุ�ิรร� 67,629 75,719 67,629 75,719 
ส�ั�าอนุ�นั��อ��น - เ���อ��า - - 7,875 7,874 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนสญัญาอนุพนัธ์ 1,648,860 2,360,231 1,656,735 2,368,105 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

     

หนี�สินหมนุเวียน     
สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ     

  - เ�ื�อคา้ 58,746 28,480 22,024 20,728 

  - การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 127,888 193,971 26,780 111 

สญัญาแลกเปลี�ยนสกุลเงนิและอตัราดอกเบี�ย     
  - การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 282,368 45,110 282,368 45,110 

  - การป้องกนัความเสี�ยงในมลูคา่ยตุธิรรม 13,042 5,049 13,042 5,049 

รวมหนี�สินหมุนเวียนสญัญาอนุพนัธ ์ 482,044 272,610 344,214 70,998 

     

หนี�สินไม่หมุนเวียน     
สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ  

  - การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 

 

125,451 528 

 

125,451 528 
สญัญาแลกเปลี�ยนสกุลเงนิและอตัราดอกเบี�ย 

  - การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 

 

293,334 653,671 

 

293,334 653,671 
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย - การป้องกนั 
  ความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 

 
90,063 94,866 

 
- - 

สญัญาอนุ�นัธ�อื�น - เ�ื�อคา้ 7,670 40,562 - - 

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียนสญัญาอนุพนัธ์ 516,518 789,627 418,785 654,199 

 
สญัญาอนุ�นัธ�ม�ีวเ้�ื�อ�ุดประสงค�ในการป้องกนัความเสี�ยง �ม่ใช่เ�ื�อการลงทุนเ�ื�อหวงัผลก�า�ร อย่าง�รก�ตาม หากสญัญา
อนุ�นัธ�ใด�ม่เ�้าเงื�อน��การป้องกนัความเสี�ยง สญัญาอนุ�นัธ�นั �น�ะ�ูก�ดัประเ�ทเป�น “เ�ื�อค้า” ในการบนัทึกบญัชี และ 

วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก�า�รหรอื�าดทุน และสญัญาอนุ�นัธ�นั �น�ะแสดงรายการ�วเ้ป�นสนิทร�ัย�หรอืหนี�สนิหมุนเวยีน 

เนื�อง�าก�ะครบก�าหนด�ายใน 12 เดอืนหลงัรอบระยะเวลาบญัช ี
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45.2 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

 

ยอด��เห��อขอ�สินทร��ย����หน��สินทา��ารเ�ินในส�ุ�เ�ินตราต�า��ร�เท�ขอ���ุ�ม�ริ��ท����ริ��ทได้เ�ิดเ�ยไว้ใน 
หมายเหตุฯ ขอ้ 6.1.1 
 

��านวนรวมขอ���าไร (ขาดทุน) �า�อ�ตรา���เ����ยนท��ร ��ร�ใ้น��าไรขาดทุนม�ด��น�� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

��าไร(ขาดทุน)�า�อ�ตรา���เ����ยน - สทุธ ิ 
(หมายเหตุฯ ขอ้ 37) (24,447) 54,061 (173,187) (492,852) 

��าไร(ขาดทุน)�า�อ�ตรา���เ����ยนสทุธทิ���สด� 
  รวมไวใ้น   

  

   - รายได ้ (245,399) 433,228 (85,069) 185,998 

   - ตน้ทุนขาย 6,280 (21,705) - - 

รวมกาํ�ร(�าดทุน)จากอตัราแลกเปลี�ยนสทุธิ 

   ที�รบัร���นกาํ�รก่อนภาษี (263,566) 465,584 (258,256) (306,854) 
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45.3 กาํ�ร(�าดทุน)จากเคร��องม�อทางการเงินสทุธิ 

 

จาํนวนรวมของกําไร(ขาดทุน)จากเครื�องมอืทางการเงนิที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุน มดีงันี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

กําไรจากสญัญาอนุพนัธท์ี�ไมท่ําตามเงื�อนไข 
  การป้องกนัความเสี�ยง 100,339 515,904 128,030 518,907 

ความป้องกนัความเสี�ยงในมลูคา่ยุตธิรรม - กําไร 
  (ขาดทุน)จากมลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาอนุพนัธ ์ (19,956) 27,249 (19,956) 27,249 
ความป้องกนัความเสี�ยงในมลูคา่ยุตธิรรม - กําไร 

  (ขาดทุน)จากมลูคา่ยตุธิรรมของรายการที�ม ี
  การป้องกนัความเสี�ยง (3,507) (68,874) 19,981 (33,436) 
ความป้องกนัความเสี�ยงจากกร�แสเงนิสด  

  - การป้องกนัความเสี�ยงที�ไมม่ปีร�สทิธภิาพ (1,542) 58,509 (3,513) 24,935 
ตดัจาํหน่ายของตน้ทุนการป้องกนัความเสี�ยง 28,317 (54,297) 28,317 (54,297) 
ขาดทุนจากมลูค่ายตุธิรรมของตราสารทุนที� 

  มลูคา่ยตุธิรรมที�รบัรูผ้า่นกําไรหรอืขาดทุน (47) (4,929) - - 

กําไรจากมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารหนี�ที� 

  มลูคา่ยตุธิรรมที�รบัรูผ้า่นกําไรหรอืขาดทุน 991,946 710,619 - - 

กําไร (ขาดทุน) จากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรม 
  จากการทยอย�ื�อ (หมายเหตุ� ขอ้ 15.2) (155,661) 15,752 - - 

รวมกาํ�ร(�าดทุน)จากเคร��องม�อทางการเงิน 

  สทุธิ 939,889 1,199,933 152,859 483,358 

 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวดัมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงินผ่านกําไรหรือขาดทุนได้รวมกําไรจากการวดัมูลค่าของ 
หุ้นบุรมิสิทธิของบริ�ทัร่วมของกลุ่มบริ�ทั���ง�ูกจดัปร�เภทเป็นตราสารหนี� หุ้นบุริมสิทธิดงักล่าวมีสิทธแิปลงสภาพเป็น 

หุน้สามญัในวนัที�กําหนดไว้ ผู้บรหิารของกลุ่มบร�ิทัไม่มคีวามตั �งใจที�จ�ใ�้สทิธกิารแปลงสภาพดงักล่าว ตามที�กําหนดไวใ้น
มาตร�านการรายงานทางการเงนิ สนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวไม่เข้าเงื�อนไขของการพิจาร�ากร�แสเงนิสดตามสญัญา 
จากตราสารหนี�ที�ลงทุนว่าปร�กอบดว้ยเงนิต้นแล�ดอกเบี�ยเท่านั �น ดงันั �น กลุ่มบร�ิทัต้องรบัรูก้ําไรจากการวดัมูลค่าดงักล่าว 

ในงบกําไรขาดทุน 
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  46 การส่งเสริมการลงทุน 

 

บรษิทัได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนสําหรบักิจการผลติอาหารสําเรจ็รูปหรอืกึ�งสําเรจ็รูป
บรรจุภาชนะผนึก อาหารพรอ้มรบัประทานแช่แขง็ สตัวนํ์�าแช่แขง็ อาหารสตัวบ์รรจุภาชนะผนึก ภายใต้สทิธปิระโยชน์นี� บรษิทัได้รบั
การยกเวน้ภาษแีละอากรตามรายละเอยีดที�ระบุในบตัรส่งเสรมิรวมถงึการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตั �งแต่วนัที�

เริ�มมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการที�ไดร้บัการสง่เสรมิ โดยบรษิทัตอ้งป�บิตัติามขอ้กําหนดและเงื�อนไขที�ระบุในบตัรสง่เสรมิ 
 

รายไดแ้ยกตามกจิการที�ไดร้บัและไมไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนสามารถแสดงไดด้งันี� โดยรายไดจ้ากกจิการที�ไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการ
ลงทุนรวมรายไดท้ั �งที�ไมไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลตามบตัรสง่เสรมิการลงทุน และรายไดท้ี�ครบกําหนดสทิธกิารยกเวน้ 
 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 

กิจการที�ได้รบั 

การส่งเสริมการลงทุน 

กิจการที�ไม่ได้รบั 

การส่งเสริมการลงทุน รวม 

   31 ธนัวาคม 

 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 2,466,837 3,366,657 1,740,033 1,970,550 4,206,870 5,337,207 
รายไดจ้ากการสง่ออก 13,688,200 12,756,333 2,208,703 9,306,230 15,896,903 22,062,563 

รวมรายไดจ้ากการขาย 16,155,037 16,122,990 3,948,736 11,276,780 20,103,773 27,399,770 

 

  47 เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทเข้าทําสญัญาจดัตั �งการร่วมค้าใหม่ “บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จํากัด” ซึ�งจดัตั �งใน 
ประเทศไทย โดยมจีํานวนหุ้นสามญัจํานวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท กลุ่มบรษิทัมสีดัส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 49 

และไดช้ําระค่าหุน้แล้วเป็นจํานวน 9,800,000 บาท วตัถุประสงค์หลกัของการลงทุนคอืเพื�อร่วมลงทุนและร่วมมอืในการพ�ันาสนิคา้ 

ผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑอ์าหารเสรมิสาํหรบัมนุษย ์

 
เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัได้มีมติอนุมตัิเพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี 
ซึ�งจะจดัขึ�นในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 เพื�อพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสทุธจิากผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2563 

ให้แก่ผู้ถอืหุ้นรวมเป็นจํานวนเงนิ 3,352 ล้านบาท แต่เนื�องจากมติที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 11 สงิหาคม พ.ศ. 2563  

ได้อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสําหรบัผลการดําเนินงานรอบหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ในอตัราหุ้นละ  
0.32 บาท รวมเป็นเงนิจํานวน 1,490 ลา้นบาท ซึ�งไดจ้า่ยแลว้เมื�อวนัที� 8 กนัยายน พ.ศ. 2563 จงึคงเหลอืเงนิปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 

0.40 บาท รวมเป็นเงนิจาํนวน 1,862 ลา้นบาท โดยกําหนดจา่ยในวนัที� 21 เมษายน พ.ศ. 2564 
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