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ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107537000891
ประกอบธุรกิจ
ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง
และบรรจุกระป๋อง

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์: +66 (0) 2298-0024
โทรสาร: +66 (0) 2298-0024 ต่อ 4449
อีเมล: tu_corporate@thaiunion.com
เว็บไซต์
www.thaiunion.com
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หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2537
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ทุนช�ำระแล้ว จ�ำนวน 1,192,953,874 บาท
(4,771,815,496 หุ้น)

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

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

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

สารจาก
ประธานกรรมการ
ไทยยู เ นี่ ย นภู มิ ใ จที่ เ ป็ น ผู ้ น� ำ ในอุต สาหกรรมอาหารทะเล
อย่างไรก็ตาม ความเป็นผู้น�ำนี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบ
ทีส่ ำ� คัญ ทั้งนี้ บริษทั มีวิสยั ทัศน์สำ� หรับการด�ำเนินงานในอนาคต
อย่างชัดเจน โดยจะมีการลงทุนที่ส�ำคัญเพื่อต่อยอดธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมีศักยภาพที่สามารถท�ำได้
เมื่อมีโอกาสที่ดี เพราะบริษัทมีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง และ
ทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งนั่นเอง

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย หลั ก ในการสร้ า งการเติ บ โตในอนาคตของเราคื อ
นวัตกรรม ซึ่งบริษัทมีศูนย์นวัตกรรม Global Innovation
Center (GIC) เป็นตัวขับเคลือ่ น ในช่วงปีทผี่ า่ นมา ศูนย์นวัตกรรม
GIC ได้แสดงศักยภาพในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่
ซึ่งจะมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริม
ไปจนถึงโปรตีนทางเลือก ในขณะเดียวกัน ศูนย์นวัตกรรมได้พฒ
ั นา
บรรจุภณ
ั ฑ์แบบใหม่สำ� หรับผลิตภัณฑ์ของบริษทั เพือ่ ช่วยตอบโจทย์
การแก้ปัญหาเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ความทุม่ เทในด้านความยั่งยืนยังคงเป็นหัวใจส�ำคัญของธุรกิจ และ
ได้หล่อหลอมความยึดมั่นของไทยยูเนี่ยนที่จะด�ำเนินธุรกิจตาม
เป้าหมายองค์กรในการมุ่งสร้าง “การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเล
ที่อุดมสมบูรณ์” ส่วนงานด้านความยั่งยืนเดินหน้าคิดค้นแนวทาง
และค้นหาโอกาสใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ด้านความ
ยั่งยืน ไม่เพียงเพือ่ ใช้สำ� หรับการด�ำเนินงานของบริษทั เท่านั้น แต่ยงั
สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมในวงกว้าง ในปีที่ผ่านมา ไทยยูเนี่ยน
เดินหน้าโครงการ Blue Finance หรือ การเงินที่ส่งเสริมความ
ยั่งยืนตามเป้าหมายของบริษัทในประเทศไทย โดยได้ออกสินเชื่อ
ส่งเสริมความยั่งยืนและออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน ซึ่งช่วย
สนับสนุนการอนุรักษ์ท้องทะเลของเรา
ผมขอแสดงความยิ น ดี กั บ บริษั ท ไทยยู เ นี่ ย น ฟี ด มิ ล ล์ หรือ
TFM บริษั ท ย่ อ ยของเราที่ เ ข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย โดย TFM เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์น�้ำ
และอาหารสัตว์เศรษฐกิจ โดยบริษทั มีความมุง่ มั่นในการขยายธุรกิจ
ในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นโอกาสการเติบโตที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้ ชุ ม ชนที่ อ ยู ่ ร อบบริเ วณพื้ น ที่ ที่ ไ ทยยู เ นี่ ย นมี ก าร
ด�ำเนินงานก็มีบทบาทส�ำคัญในความส�ำเร็จของเรา ซึ่งเราได้มีการ
ท�ำงานร่วมกับชุมชน เพื่อช่วยให้พวกเขามีการพัฒนาและเติบโต
ที่ส�ำคัญ เรายังได้ให้ความช่วยเหลือชุมชนในช่วงเวลาที่พวกเขา
ต้องการ นับตั้งแต่การระบาดของโควิด 19 เริ่มขึ้นในปี 2563
ไทยยูเนีย่ นได้บริจาคอาหารคนและอาหารสัตว์เลีย้ งเกือบ 4 ล้านชุด
ทั่วโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์
(Thai Union Cares) นี่เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และบริษัท
ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป
ปี 2564 ยังเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทาย และนับเป็นปีที่สอง
ติ ด ต่ อ กั น ที่ ทั่ว โลกเผชิญ กั บ การระบาดของโควิด 19 เนื่ อ งจา
กมีการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์ใหม่อย่างรวดเร็ว ผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง ส่งผลต่อสุขภาพของผู้คน
นับล้าน และได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนมากมาย
ที่ไทยยูเนี่ยน เราเผชิญกับความท้าทายที่น่ากังวลหลายประการ
ที่เราต้องพยายามท�ำงานเพื่อให้ผ่านพ้นความท้าทายเหล่านั้นและ
น�ำผลิตภัณฑ์ทมี่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการส่ง
ถึงผู้บริโภคทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ผมภูมิใจที่จะบอกว่าเราไม่เพียง
เผชิญกับความท้าทายเหล่านั้น แต่เรายังเอาชนะความท้าทายเหล่านั้น

04 เอกสารแนบ
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มาได้ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการท�ำงานของครอบครัวไทยยู
เนี่ยนเพื่อผลักดันให้ปีนี้เป็นปีที่ประสบความส�ำเร็จอีกปีหนึ่ง
ผมขอบคุณ ในความทุ่ม เทของหลายท่านที่ช่วยผลักดันให้เ กิด
ความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง เรามีพนักงานกว่า 40,000 คน ทั้งใน
เอเชีย แอฟริกา ยุโรป ไปจนถึงอเมริกาเหนือ ซึ่งได้แสดงศักยภาพ
ให้เห็นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเรา สุขภาพและ
ความปลอดภัยของพนักงานเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่ง และผมขอขอบคุณ
ทีมบริหารที่ช่วยผลักดันแผนงานเพื่อดูแลพนักงานของเรา
เราได้เรียนรูม้ ากมายจากปี 2563 นับตั้งแต่โควิด 19 เริม่ ปรากฏขึน้
และการเรีย นรู ้ เ หล่ า นั้น ได้ ช ่ ว ยให้ บ ริษั ท สามารถรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสได้ดีในปี 2564 ท�ำให้เรามี
ผลิตภัณฑ์เพียงพอจ�ำหน่ายทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความ
เชื่อมั่นให้กบั ผูบ้ ริโภค และความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ ง
ซึ่ง เป็ น อี ก กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ ส� ำ คั ญ มี ก ารเติ บ โตที่ ดี และมี แ นวโน้ ม
การขยายตัวมากขึ้นด้วยเช่นกัน
ในขณะที่ ไ ทยยู เ นี่ ย นยั ง คงขยายธุ ร กิ จ ไปทั่ว โลก ผมยั ง นึ ก ถึ ง
ช่วงแรกที่เราเริ่มท�ำธุรกิจอยู่เสมอ จากวันที่เราเริ่มต้น จนมาถึงเรา
ในวันนี้ ผมมักพูดถึงความอ่อนน้อมของไทยยูเนี่ยนเสมอ เพราะ
ผมเชื่อมั่นว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ
ของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า และสิ่งที่ส�ำคัญยิ่งต่อ
ความส�ำเร็จนี้คือการได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายมาอย่าง
ยาวนาน ไม่วา่ จะเป็นพนักงานของเรา ลูกค้าของเรา ผูบ้ ริโภคของเรา
ผูถ้ อื หุน้ ของเรา และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของเรา ผมขอขอบคุณทุกคน
ทีใ่ ห้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้กบั เรา และผมขอยืนยัน
ว่าเราจะยังคงท�ำงานหนักอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ตอบแทนความไว้วางใจ
ที่ทุกคนมอบให้
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สารจาก
ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปี 2564 เป็นปีทไี่ ทยยูเนีย่ น กรุป๊ มีผลประกอบการทีแ่ ข็งแกร่ง
ทีส่ ดุ ด้วยยอดขายและก�ำไรสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ ซึง่ มีผลมา
จากผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราได้รับความสนใจ
และมีฐานลูกค้าที่เติบโตมากขึ้น
เราได้เห็นการฟื้นตัวของธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็น
ในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา หลังจากสถานการณ์โควิด 19
เริ่ ม คลี่ ค ลาย อี ก ทั้ ง ธุ ร กิ จ อาหารสั ต ว์ เ ลี้ ย งได้ เ ติ บ โตอย่ า ง
แข็งแกร่ง ผลการด�ำเนินงานนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความส�ำเร็จ
ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจระยะยาวของบริษัท ซึ่งเน้นในเรื่องของ
วินัยทางการเงินที่สร้างความสามารถในการท�ำก�ำไร
ยอดขายเพิ่มขึ้น 6.5 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อน อยู่ที่ 141,048
ล้านบาท โดยมีกำ� ไรสุทธิเติบโต อยู่ที่ระดับ 8,013 ล้านบาท
บริษทั สามารถท�ำผลงานได้อย่างยอดเยีย่ มท่ามกลางอุปสรรค
และความท้ า ทายอั น เกิ ด จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ในทั่วโลก ก�ำไรจากการด�ำเนินงานในปีนี้อยู่ที่ 8,256 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากปี 2563 โดยมีอัตราก�ำไรขั้นต้นอยู่ที่
ร้อยละ 18.2
และผมมีความยินดีทบี่ ริษทั สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลหุน้
ตลอดปีที่ 0.95 บาทต่อหุ้น
ผลประกอบการที่ดีของเราเกิดจากการวางกลยุทธ์ระยะยาว
ของบริษัท ซึ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจหลักของเรา
ให้มากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็ต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ ที่เพิ่ม
มูลค่า ประกอบกับเรื่องวินัยทางการเงิน และเน้นเรื่องความ
สามารถในการท�ำก�ำไรและความยั่งยืน ทีมบริหารของเราได้
ท�ำงานอย่างหนักตลอดปี เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้
อย่างเข้มแข็งและมีความหลากหลาย แม้ว่าจะเผชิญกับวิกฤต
การแพร่ระบาดที่ต่อเนื่อง
ปี 2564 นั้นเต็มไปด้วยความท้าทาย สถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด 19 ได้สร้างแรงกดดันต่อการด�ำเนินงานของเรา
ในทุกส่วน รวมไปถึงห่วงโซ่อุปทาน ด้วยอัตราค่าขนส่งสินค้า
ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดทั้ ง ปี และเรายั ง เผชิ ญ กั บ
การขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ทวั่ โลก อย่างไรก็ตาม ด้วยระบบ
การจัดการสินค้าคงคลังของไทยยูเนี่ยน และก�ำลังการผลิต
สินค้าในปริมาณมาก ประกอบกับการต่อรองราคากับทั้งคู่ค้า
ลูกค้า และผู้ค้าปลีก ช่วยให้สามารถลดผลกระทบลงได้
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ไทยยูเนีย่ นยังมุง่ ทีจ่ ะก้าวเดินต่อไปในอนาคต เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ปี 2568 ของเรา ซึ่งรวมถึงการท�ำให้ธุรกิจหลักของเราแข็งแกร่ง
มากยิ่งขึ้น และต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ ที่เพิ่มมูลค่าไปในเวลาเดียวกัน
โดยในประเทศไทยเราได้ควบรวมฐานการผลิตของเรา 3 แห่ง
เข้าด้วยกัน เพือ่ ผลิตอาหารพร้อมทาน ซึง่ มีการน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัท
ไทยยูเนีย่ น อินกรีเดียนท์ ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ก�ำลังอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
สร้างโรงงานผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตและคอลลาเจนเปปไทด์ เพื่อ
รองรับความต้องการของลูกค้าในประเทศจีนและญี่ปุ่น นอกจากนี้
ไทยยูเนี่ยนยังได้ขยายธุรกิจไปในกลุ่มสินค้าด้านนวัตกรรม โดย
เน้นธุรกิจที่ท�ำก�ำไรและสอดรับกับแนวโน้มการใช้ชีวิตของลูกค้าที่
ใส่ใจสุขภาพมากขึน้ และเพือ่ สนับสนุนเป้าหมายในการเติบโตของเรา
ไทยยูเนีย่ นได้มกี ารลงทุนและเป็นพันธมิตรกับธุรกิจทัง้ ในยุโรปและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โปรตีน
จากการเพาะเลี้ยงเซลล์ อาหารที่ผลิตจากแมลง ส่วนประกอบ
อาหาร และเทคโนโลยีเอนแคปซูเลชันน�ำ้ มันปลาทูน่า ในปีที่ผ่านมา
บริษัทได้เข้าถือหุ้นที่ยังเหลือร้อยละ 49 ในบริษัท รูเก้น ฟิช เอจี ซึ่ง
เป็นแบรนด์อาหารทะเลกระป๋องชั้นน�ำในประเทศเยอรมนี และการ
จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน เพื่อ
สนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนให้กับบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้
เรายังก่อตัง้ บริษทั ไทยยูเนีย่ น ไลฟ์ไซเอนซ์ เพือ่ จัดจ�ำหน่ายอาหารเสริม
แก่ผบู้ ริโภค โดยมีผลิตภัณฑ์ทวี่ างจ�ำหน่ายแล้วภายใต้แบรนด์ซวี ติ า้
นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้าผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในการ
ด�ำเนินงานของเรา โดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ ประสบความ
ส�ำเร็จในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และพร้อมขยายธุรกิจในตลาดเอเชีย ในขณะทีบ่ ริษทั สงขลาแคนนิง่
จ�ำกัด (มหาชน) เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
(มหาชน) และจะเป็ น หน่ ว ยธุ ร กิ จ หลั ก ของไทยยู เ นี่ ย นในการ
ขับเคลื่อนการด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง
ความยั่งยืนยังคงเป็นหัวใจส�ำคัญในการท�ำธุรกิจของไทยยูเนี่ยน
และโครงการต่ า งๆ ที่ ก� ำ ลั ง ด� ำ เนิ น อยู ่ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด
การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง บวกต่ อ อุ ต สาหกรรมอาหารทะเลทั่ ว โลก
ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทได้รับเลือกให้
ติดอันดับดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน และอยูใ่ นล�ำดับที่ 2 ของโลก
ในกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร และเรายังได้รบั การจัดให้อยู่
อันดับที่ 1 ในดัชนี Seafood Stewardship Index (SSI) เป็น
ปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนจากผลการด�ำเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
ในปีที่ผ่านมา ไทยยูเนี่ยนยังเป็นผู้นำ� ด้านการระดมทุนเพื่อส่งเสริม
ความยั่งยืนในประเทศไทย โดยบริษัทได้ออกสินเชื่อส่งเสริมความ
ยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan) และหุ้นกู้ส่งเสริมความ
ยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) รวมทั้งสิ้น 27,000
ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายภายในปี 2568 ให้ร้อยละ 75
ของเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทเป็นการบริหารจัดการการเงิน
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เพือ่ สนับสนุนเป้าหมายในการอนุรกั ษ์มหาสมุทร (Blue Finance)
โดยอัตราดอกเบี้ยมีความเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงาน
ด้านความยั่งยืน
จากความแข็งแกร่งของการด�ำเนินธุรกิจ Japan Credit Rating
Agency, Ltd. (JCR) ได้จดั อันดับความน่าเชือ่ ถือของไทยยูเนีย่ น
ที่ A- และมุมมองความน่าเชือ่ ถือของบริษทั อยูใ่ นระดับมีเสถียรภาพ
โดยตราสารหนี้ ร ะยะยาวสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศของบริ ษั ท ได้ รั บ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับเดียวกับประเทศไทย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรากฐานของค่านิยมของไทยยูเนี่ยน
และในปี 2564 บริษัทได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทที่มีการก�ำกับ
ดูแลกิจการระดับดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลังจากที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด 19
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทหวังว่าสถานการณ์จะเริ่มกลับสู่ภาวะ
ปกติในปี 2565 และในปีต่อๆ ไป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังคงไม่
เปลีย่ นแปลงคือ ค�ำมัน่ ทีบ่ ริษทั ให้กบั พนักงานเรือ่ งการดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัย รวมถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่ ดี ต ่ อ สุ ข ภาพและมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคทั่ ว โลก
เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องและสร้างความพึงพอใจ
ที่สูงกว่าความคาดหวัง
แม้ว่าจะยังมีความท้าทาย ตั้งแต่อัตราเงินเฟ้อ การแพร่ระบาด
ของโควิด 19 อีกทั้งปัญหาในห่วงโซ่อุปทานจากการขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์ อย่างไรก็ดี ในปี 2565 บริษัทจะยังคงสร้าง
ความแข็ ง แกร่ ง ทางการเงิ น และมี ผ ลประกอบการที่ ย อดเยี่ ย ม
เป็นประวัติการณ์เฉกเช่นที่เราท�ำในปี 2564 ผมเชื่อว่าแนวโน้ม
ในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และผมยังคงให้ความส�ำคัญ
กั บ การด� ำ เนิ น งานและส่ ง มอบผลงานให้ ไ ด้ ต ามเป้ า หมายหลั ก
ขององค์กรทีจ่ ะมุง่ สู่ “การมีสขุ ภาพทีด่ ี และท้องทะเลทีอ่ ดุ มสมบูรณ์”

นายธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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Thai Union’s
Footprint
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1
1
2

1

1

3
3

2

2

5
4
2

5

9

3
8

4

1

5
7

8
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1 Chicken of the Sea®,
USA
2 GENOVA, USA
3 JOHN WEST, UK
4 PARMENTIER, France
5 PETIT NAVIRE, France
6 KING
.. OSCAR, Norway
7 RUGEN FISCH & Hawesta,
Germany
8 Mareblu, Italy
9 SEALECT, Thailand

10
11
12
13
14
15

FiSHO, Thailand
Monori, Thailand
Qfresh, Thailand
Bellotta, Thailand
Marvo, Thailand
Thammachart Seafood,
Thailand
16 OMG Meat, Thailand
17 ZEAvita, Thailand
18 ZEA Tuna Essence,
Thailand

Strategic Partnership/
Key Joint Venture
1 Red Lobster, USA
2 Avanti Frozen Foods,
India
3 Avanti Feeds Ltd., India
4. Food and Beverage
United Company
5. Interpharma-ZEAvita
Co. Ltd.

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

Innovation Center/
R&D Center
1 Douarnenez, France
2 Bangkok, Thailand

Corporate Office/Sales
1
2
3
4
5
6
7
8
9

El Segundo, CA, USA
Lake Success, NY, USA
Portsmouth, NA, USA
Milan, Italy
Paris, France
Liverpool, UK
Bergen, Norway
Bangkok, Thailand
Shanghai, China

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์องค์กร
มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�ำในธุรกิจอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุด
ของโลก ตลอดจนใส่ใจดูแลและรักษาทรัพยากรรมธรรมชาติ
เพื่อรักษาให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง
พันธกิจองค์กร
มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลและสร้างความแตกต่างเชิงสร้างสรรค์
ให้เกิดขึ้นจริงต่อผู้บริโภค ลูกค้า และแนวทางการบริหาร
จัดการธุรกิจ
เป้าหมายองค์กร
เรามุ่งสร้าง “การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเล
ที่อุดมสมบูรณ์” โดยให้ความส�ำคัญกับสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีผ่านผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของเรา
เราจะสร้างการเติบโตและความสามารถในการท�ำก�ำไร
ของธุรกิจหลักของเรา อีกทั้งขยายไปยังธุรกิจที่น่าสนใจ
เราจะเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ในด้านความยั่งยืน
ในขณะเดียวกัน เราจะดึงดูดผู้ที่มีความสามารถ
ให้มาร่วมงานกับเราและรักษาบุคลากรเหล่านั้นไว้
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กลยุทธ์
ของไทยยูเนี่ยน
ปี 2564 เป็นปีที่ท้าทาย
แต่เรายังคงท�ำผลงานได้ดี
ปี 2564 เป็นปีที่ท้าทายส�ำหรับธุรกิจของเราและพนักงาน
ของเรา เนือ่ งจากโควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน
ทั่วโลก ประสบการณ์ที่ไทยยูเนี่ยนได้เรียนรู้จากปีที่ผ่านมา
ประคองให้เราเดินหน้าต่อไปได้และด�ำเนินงานได้ตามกลยุทธ์
เพื่อมุ่งสู่ปี 2568 (กลยุทธ์ปี 2568) เราปฏิบัติตามขั้นตอน
การบริหารจัดการภาวะวิกฤตในทุกหน่วยงานทั่วโลก เพือ่ ดูแล
ความปลอดภัยของพนักงานและสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของบริษทั ขั้นตอนเหล่านีป้ ระกอบไปด้วย มาตรการด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยที่ครอบคลุมการวางแผนเพื่อ
ความยืดหยุ่นในการด�ำเนินงาน รวมถึงการบริหารเงินสดและ
การควบคุมต้นทุนอย่างระมัดระวัง ในช่วงเวลาทีเ่ ราด�ำเนินชีวิต
ในแบบ “วิถีใหม่” เราสามารถปรับเปลี่ยนการท�ำงานได้ตาม
ทิศทางที่เปลี่ยนไป โดยประสบการณ์ของเราในปีก่อนท�ำให้เรา
มั่นใจยิ่งขึ้นและตอกย�้ำค�ำมั่นในเรื่องกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2568

กลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2568 ของไทยยูเนี่ยน วางอยู่บนรากฐานของ
ความมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติดีและมีประโยชน์
ต่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค และอยู่บนรากฐานของพันธกิจของเรา
ในการเป็นผู้น�ำด้านความยั่งยืน โดยเรายังคงให้ความส�ำคัญกับ
“การมีสุขภาพดี และท้องทะเลที่สมบูรณ์” (Healthy Living,
Healthy Oceans)
กลยุ ท ธ์ ของเรายั ง คงไม่ เ ปลี่ ย นแปลงท่า มกลางการแพร่ระบาด
โดยประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 6 ประการในการสร้างมูลค่า
ในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนและรักษาการเติบโต
ทางธุ ร กิ จ อย่ า งมี ก� ำ ไร รวมทั้ง ช่ ว ยยกระดั บ และสร้ า งรากฐาน
การด�ำเนินงานของทั้งกลุ่มในอนาคต

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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สร้างการเติบโตธุรกิจหลัก
ประการแรก เราวางเป้ า หมายเติ บ โตปานกลางแต่ มี ผ ลก� ำ ไรใน
ธุรกิจหลักของเรา โดยมุง่ เน้นทีก่ ารบริหารต้นทุนเป็นส�ำคัญ เราเชื่อว่า
ยังมีโอกาสอยู่มากในการเติบโตทั้งในแง่ของปริมาณและมูลค่า โดย
เราจะบรรลุเป้าหมายด้วยกลยุทธ์ 3 ประการได้แก่ 1) การเติมเต็ม
ช่ อ งว่ า งในตลาดที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว และในตลาดเกิ ด ใหม่ ด ้ ว ยการเพิ่ม
ประเภทผลิตภัณฑ์และปรับให้เหมาะกับลูกค้าและภูมิภาคต่างๆ
2) การเลือกเจาะสินค้าประเภทใกล้เคียงกันทีน่ า่ สนใจ 3) การพัฒนา
และสร้ า งความแตกต่ า งด้ า นคุ ณ ค่ า ที่ ม อบให้ กั บ ลู ก ค้ า ของเรา
ยิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
นอกจากนี้ เราจะยั ง คงเดิ น หน้ า พั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานและลด
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารอย่างต่อเนื่อง

การกระจายความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ประการที่สอง เราจะยังคงกระจายธุรกิจของกลุ่มโดยขยายสู่ธุรกิจ
ที่น ่า สนใจตลอดสายห่ ว งโซ่ อุป ทานของเรา เราให้ ค วามส� ำ คั ญ
ในการสร้างการเติบโตต่อเนื่องในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและธุรกิจ
อาหารสัตว์ รวมทั้งเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนา
โปรตี น ทางเลื อ กและอาหารเสริม บริษั ท ไทยยู เ นี่ ย น ฟี ด มิ ล ล์
(ทีเอฟเอ็ม) ซึ่งประกอบธุรกิจอาหารสัตว์ของเรา เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2564 โดย
น�ำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขยายโครงการในต่างประเทศและ
ผลั ก ดั น ให้ ธุ ร กิ จ ที่ มี ค ่ า นี้ ข องบริษั ท ได้ มี โ อกาสเติ บ โตยิ่ง ขึ้น ไป
ในส่วนของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ไอ-เทล
คอร์ปอเรชั่น (ไอทีซ)ี ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ (เช่น เครื่องดื่ม
ส�ำหรับแมวและสุนขั แฮมเบอร์เกอร์ อาหารข้นส�ำหรับสัตว์) ในตลาด
ส� ำ คั ญ ทัว่ โลก ในขณะที่ ศู น ย์ น วั ต กรรมอาหารสั ต ว์ เ ลี้ ย งโลก
(จีพซี ีไอ) ยังคงท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ พัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ มี น วั ต กรรม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ สู ง สุ ด คื อ
การมอบสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวให้กับสัตว์เลี้ยงที่ผลิตภัณฑ์
ของเราได้ดูแล

การมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่
ไทยยูเนี่ยนยังคงสร้างธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่องในการเจาะตลาด
ที่มีโอกาสเปิดกว้างเพื่อสร้างมูลค่าให้กับ Co-products และ
สร้างธุรกิจที่มีอัตราก�ำไรและการเติบโตสูง เรามีจุดเด่นเชิงกลยุทธ์
ที่มีลักษณะเฉพาะในธุรกิจเหล่านี้เนื่องจากศักยภาพในการเข้าถึง
วัตถุดิบและนวัตกรรมของเรา จากแนวทางนี้ เราจะยังคงขยาย
ธุรกิจอินกรีเดียนท์อย่างต่อเนือ่ ง ซึ่งผลิตส่วนประกอบอาหารทะเล
แบรนด์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ยูนีกดีเอชเอ (UniQTMDHA) และ
ผลิตภัณฑ์ยนู กี โบน (UniQTMBONE) เราจะลงทุนเพือ่ เติบโตในกลุม่
ส่วนประกอบอาหารอื่นๆ และผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง ซึ่งรวมถึง
การเริ่มเดินเครื่องโรงงานแปรรูปโปรตีนแห่งใหม่ที่เริ่มก่อสร้างใน

และผลการดำ � เนิ น งาน

เดือนมิถุนายน 2564 ต่อมาในเดือนกันยายน 2564 ไทยยูเนี่ยน
ได้เปิดตัวอาหารเสริมแบรนด์ “ซีวิต้า” (ZEAvita) ในประเทศไทย
ซึ่ง เน้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทคอลลาเจน แคลเซีย ม และน�้ ำ มั น
ปลา นอกจากธุรกิจอินกรีเดียนท์และอาหารเสริม ไทยยูเนี่ยน
ก�ำลังมองหาโอกาสในการขยายสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การเป็น
พันธมิตรกับบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
ทีไ่ ทยยูเนีย่ น เราตระหนักดีวา่ ไม่ใช่ทกุ นวัตกรรมจะสามารถพัฒนา
ภายในองค์กรของเราเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือ่ เทคโนโลยีอาหาร
มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บริษัทจึงท�ำงานอย่างใกล้ชิด
รวมทั้งให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพเทคโนโลยีอาหารทั่วโลกในฐานะ
เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสเปซ-เอฟ ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและ
เร่งการเติบโตให้กับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารแห่งแรกของ
ประเทศไทย อีกทั้งยังมีการลงทุนผ่านกองทุน venture fund
ของบริษัท

การสร้างรากฐานที่มั่นคงในการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต
เรายังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้ กั บ ห่ ว งโซ่ อุป ทานและการด� ำ เนิ น งานของเราในขณะที่ เ พิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนเชิงโครงสร้าง เราก�ำลังลงทุน
ในระบบอัตโนมัติและการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ยกระดับคุณภาพ และประมวลข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการ
ตั ด สิ น ใจที่ เ ฉี ย บคมขึ้น โครงการริเ ริ่ม เหล่ า นี้ ช ่ ว ยเสริม ความ
คล่องตัวในห่วงโซ่อุปทานของเรา และสร้างฐานที่มั่นคงทางธุรกิจ
ให้ เ ราในอนาคต นอกจากนี้ เรายั ง คงเดิ น หน้ า โครงการต่ า งๆ
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยการด�ำเนินงานของเรา
โดยมี แ ผนงานที่ ชั ด เจนและแนวทางที่ ชั ด เจนในการลดต้ น ทุ น
แปรสภาพประจ�ำปี

การสืบสานความเป็นผู้น�ำด้านความยั่งยืน
เราภูมิใจที่ความทุ่มเทในด้านความยั่งยืนของเราได้รับการยกย่อง
ไม่เพียงแต่ภายในองค์กรของเราเอง แต่ยงั รวมถึงจากทั้งอุตสาหกรรม
ไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ในช่วง 8 ปีทผี่ า่ นมา
โดยได้รับการจัดให้อยู่ในล�ำดับที่ 1 ในปี 2561 และปี 2562 และ
อยู่ในล�ำดับที่ 2 ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทได้รับการจัดให้อยู่
ในอันดับที่ 1 ในดัชนี Seafood Stewardship Index (SSI) เป็น
ปีที่สอง โดยดัชนีดังกล่าวประเมินการมีส่วนร่วมของบริษัทอาหาร
ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก 30 แห่งตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ เรายังคงเน้นให้ความส�ำคัญกับการ
ด�ำเนินงานตาม SeaChange® ซึ่งเป็นกลยุทธ์ดา้ นความยั่งยืนชั้นน�ำ
ของอุตสาหกรรมที่ใช้ทวั่ โลกของเรา และหลอมรวมความยั่งยืน
ไว้ในแนวทาง “การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์”
(Healthy Living, Healthy Oceans)

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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ในขณะเดี ย วกั น เราก� ำ ลั ง ขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์ ด ้ า นความยั่ง ยื น
ในขัน้ ต่อไป โดยการขยายงานในด้านการดูแลท้องทะเลและการ
พั ฒ นาแนวทางรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพอากาศ
นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนก�ำลังสานต่อแนวทาง Blue Finance
หรือการเงินที่ส่งเสริมความยั่งยืนในประเทศไทยด้วยการเปิดตัว
สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนในระยะยาว
(Sustainability-Linked Loan: SLL) หลังจากประสบความ
ส�ำเร็จในการขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (SustainabilityLinked Bond: SLB) ให้กับนักลงทุนสถาบัน ซึ่งนับว่าเป็นหุ้นกู้
ส่งเสริมความยัง่ ยืนรุ่นแรกในประเทศไทย ด้วยความทุ่มเทเหล่านี้
เราหวังว่าไทยยูเนี่ยนจะยังคงเป็นผู้น�ำด้านความยั่งยืนต่อไป

ความเป็นอยู่ที่ดี และการเสริมสร้างศักยภาพ
ของพนักงาน
ที่ไทยยูเนี่ยน เรามุ่งดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน พัฒนา
ประสิ ท ธิภ าพ และยกระดั บ ก� ำ ลั ง การผลิ ต ในขณะที่ โ ควิด 19
ยังคงแพร่ระบาดอยูใ่ นหลายภูมภิ าค เราได้ให้การช่วยเหลือพนักงาน
ในสถานการณ์ที่ท้าทายนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ปรับรูปแบบ
การท�ำงานในทุกส�ำนักงาน และโรงงานผลิตของเราให้สอดคล้อง
ตามสถานการณ์และข้อก�ำหนดของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ เรายัง
ได้ริเริ่มหลายโครงการเพื่อให้พนักงานสามารถสร้างสมดุลระหว่าง
ความรับผิดชอบในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว โดยเน้นเรื่องอารมณ์
สภาพจิตใจ และสภาพร่างกายของพนักงานเป็นส�ำคัญ
เราจะยังคงมุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถและเสริมสร้าง
ศักยภาพพนักงานของเรา เช่น ผ่านหลักสูตรของโครงการ Thai
Union Academy ซึ่งเน้นการเพิ่มทักษะและปรับทักษะในหลักสูตร
ซึ่งเป็นที่นิยม นอกจากนี้ เราจะยังคงผลักดันการมีส่วนร่วมของ
พนักงานทุกกลุ่มในทุกหน่วยธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น
บริษัทจะจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับงานส�ำคัญข้างต้น และ
ในขณะที่เดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจหลักนั้น
บริษัทจะมีทรัพยากรเพิ่มขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทั้งในด้าน
นวัตกรรมของกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก และการลงทุนเชิงกลยุทธ์
ในธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโต
บริษัทยังคงเดินหน้าบริหารกลุ่มธุรกิจของเราอย่างแข็งขัน โดย
ลงทุนในธุรกิจทีม่ อี ตั ราก�ำไรและการเติบโตสูง และมุง่ มั่นทีจ่ ะปรับปรุง
กลุม่ ธุรกิจทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานต�ำ่ กว่าเป้าหมาย และพร้อมพิจารณา
ตัดสินใจที่จะปรับปรุงหรือยุติกิจการที่มีผลการด�ำเนินงานต�่ำกว่า
เป้าหมายโดยมีการไตร่ตรองและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบคอบ ทั้งนี้
เพื่ อ จ� ำ กั ด ความเสี่ ย งและเปิ ด โอกาสให้ ธุ ร กิ จ ที่ ยั ง ด� ำ เนิ น อยู ่ นั้น
เดินหน้าไปได้อย่างเต็มศักยภาพ

ในขณะเดียวกัน บริษัทให้ความส�ำคัญกับการลงทุนเพื่อผลักดัน
การเติบโตอย่างมีผลก�ำไรจากธุรกิจหลักที่มีอยู่ อีกทั้งยังคงมอง
หาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการและสร้างพันธมิตรทางการค้าเพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของเรา ส�ำหรับ
โอกาสในการเข้าซื้อกิจการ บริษัทมุ่งเน้นที่ธุรกิจที่มีความน่าสนใจ
เชิงกลยุทธ์สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มและภูมิภาคที่มีโอกาส
เติบโตสูง
ด้วยกลยุทธ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความ
สมดุ ล ระหว่ า งการเติ บ โตทั้ง ในแง่ ข องยอดขายและก� ำ ไร โดย
สร้ า งรากฐานที่ มั่น คงไปสู ่ อ นาคต ท่า มกลางสภาพแวดล้อ มที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราเชื่อว่าหัวใจส�ำคัญของความส�ำเร็จ
ของไทยยูเนีย่ น คือ การเดินหน้าเสริมสร้างจุดแข็งของเรา การเข้าถึง
แหล่งอาหารทะเลทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
และความสามารถในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในด้านนวัตกรรม
และความยั่งยืน โดยไทยยูเนีย่ นจะยึดมั่นอย่างหนักแน่นในพันธกิจ
“การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่สมบูรณ์” ต่อไป

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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และผลการดำ � เนิ น งาน
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03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ

• ท�ำข้อตกลงร่วมทุนเพื่อเข้าซื้อหุ้น
ร้อยละ 40 ในบริษัท อะแวนติ โฟรเซ่น
ฟู้ดส์ ไพรเวท ลิมิเต็ด อินเดีย ซึ่ง
ด�ำเนินธุรกิจแปรรูปกุ้ง และเป็นบริษัท
ย่อยของ บริษัท อะแวนติ ฟีดส์ จ�ำกัด
• เข้าลงทุนทางกลยุทธ์มูลค่า
575 ล้านเหรียญสหรัฐ ในบริษัท เรด
ล็อบสเตอร์ ซีฟู้ด ซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินกิจการ
ร้านอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

2560

2552

2520

• เข้าลงทุนในบริษัท อะแวนติ ฟีดส์ จ�ำกัด
ผู้ผลิตและส่งออกอาหารกุ้งและกุ้งแช่แข็ง
ในประเทศอินเดีย

• ก่อตั้งบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
ภายใต้ชื่อบริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต
และส่งออกปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง

2553

2531

• ก่อตั้งบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น
โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อ
ด�ำเนินธุรกิจผลิตและส่งออก
อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

2535

• บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ผู้น�ำในด้านการจัดจ�ำหน่ายอาหารใน
ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท ฮาโกโรโม่
ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่
ได้กลายมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ของไทยยูเนี่ยนให้ได้
มาตรฐานสากลและสามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดทั่วโลก

2537

• ไทยยูเนี่ยนได้เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2537 ภายใต้ชื่อ
ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
(TUF)

2558

2540

• การเข้าลงทุนในต่างประเทศเป็น
ครั้งแรก ด้วยการลงทุน Chicken of
the Sea® ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาด
เป็นอันดับ 3 ในประเทศสหรัฐอเมริกา

2546

• เข้าลงทุนในบริษัท เอ็มเพรส อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่าย
อาหารทะเลแช่เยือกแข็งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

2549

• ก่อตั้งบริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น
ฟู้ดส์ จ�ำกัด (ชิกเก้นออฟเดอะซี โฟร
เซ่น ฟู้ดส์) เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิต
อาหารทะเลแช่เยือกแข็งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ต่อมาบริษัทชิกเก้น
ออฟเดอะซี โฟรเซ่น ฟู้ดส์ได้ควบรวม
กับบริษัท เอ็มเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล
• เข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัท พีทีจุยฟา
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ผู้ผลิตและ
ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องในประเทศ
อินโดนีเซีย

2551

• เข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด
จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหาร
ทะเลบรรจุกระป๋องในประเทศเวียดนาม

• เข้าลงทุนในบริษัท คิง ออสการ์ เอเอส
ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นแบรนด์
ปลาซาดีนกระป๋องระดับพรีเมียม
อันดับหนึ่งในประเทศนอร์เวย์ และ
ประเทศออสเตรเลีย ที่มีอายุมากกว่า
140 ปี

• ขยายการลงทุนเข้าไปในภูมิภาคยุโรป
ด้วยการเข้าซื้อกิจการของบริษัท
เอ็มดับบลิว แบรนด์ส เอสเอเอส
(ปัจจุบัน คือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป)
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายปลาทูน่า
กระป๋องและอาหารทะเลอื่นๆ
ภายใต้แบรนด์ชั้นน�ำในยุโรป เช่น
John West, Petit Navire,
Parmentier และ Mareblu
• ก่อตั้งบริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น จ�ำกัด
เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา

2561

• ซื้อกิจการบริษัท โอไรออน ซีฟู้ด
อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นผู้จัดหา
กุ้งล็อบสเตอร์ชั้นน�ำระดับโลกในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ของบริษัท Chicken of
the Sea Frozen Foods เสร็จสิ้น
อย่างสมบูรณ์
• เปลี่ยนชื่อ บริษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น
โปรดักส์ (TUF) เป็นไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
(TU) และบริษัทย่อย บริษัท
เอ็มดับบลิว แบรนด์ส เอสเอเอส
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยยูเนี่ยน
ยุโรป ส่วนบริษัทไทยยูเนี่ยน อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท
ไทยยูเนี่ยน นอร์ทอเมริกา จ�ำกัด

• เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 25.1 ในบริษัท
ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จ�ำกัด
• เข้าถือหุ้นร้อยละ 45 ในบริษัท TUMD
Luxembourg S.a.r.l (TUMD) ซึ่ง
เป็นเจ้าของบริษัทค้าปลีกรัสเซีย 3 แห่ง
ที่ด�ำเนินธุรกิจปลาและอาหารทะเลอื่นๆ
• เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ไทยยูเนี่ยน
เป็นร้อยละ 66.9
• บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด
ตั้งบริษัทร่วมทุนในเมืองสุราบายา
ประเทศอินโดนีเซีย ด�ำเนินธุรกิจผลิต
อาหารสัตว์น�้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาหารกุ้ง

2559

• เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท
ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทลเป็นร้อยละ 65
เพื่อขยายพื้นที่ครอบคลุมการท�ำธุรกิจ
ค้าปลีกอาหารทะเลในประเทศไทย
• ตั้งกองทุน Corporate Venture
Fund ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน
ในด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ของบริษัท

2562

2557

• ขยายกิจการไปยังภูมิภาคยุโรปเพิ่มเติม
ด้วยการเข้าซื้อกิจการของบริษัท
เมอร์อไลอันซ์ เอสเอเอส จ�ำกัด
ซึ่งเป็นผู้ผลิตปลาแซลมอนรมควัน
อันดับ 4 ของภูมิภาคยุโรป และเป็น
ผู้ผลิตอันดับ 1 ของประเทศฝรั่งเศส

• ตั้งบริษัท ไทยยูเนี่ยน ไชน่า โดยมี
ส�ำนักงานในเมืองเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง
• เข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือในบริษัท แพ็คฟู้ด
ในประเทศไทย และบริษัท ยู่เฉียงแคน
ฟู้ด ในประเทศเวียดนาม โดยปัจจุบัน
ทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อย
ของไทยยูเนี่ยน*
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• ในปี 2563 การแพร่ระบาดของ
โควิด 19 ก่อให้เกิดความท้าทาย
ต่างๆ ต่อผู้คนและธุรกิจทั่วโลก
ไทยยูเนี่ยน ได้วางโครงสร้างการจัดการ
วิกฤตเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วโลก
เพื่อพัฒนาแผนรับมือการแพร่ระบาด
และปฏิบัติตามแผนดังกล่าวเพื่อ
ความปลอดภัยของพนักงานและ
การด�ำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
• บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น
เป็นร้อยละ 90 ในบริษัท TUMD
Luxembourg S.a.r.l. ซึ่งเป็นเจ้าของ
บริษัทค้าปลีกอาหารทะเล 3 แห่ง
ท�ำให้มีบทบาทในการควบคุม
การด�ำเนินงานธุรกิจในประเทศรัสเซีย
• บริษัทขยายการท�ำงานและการลงทุน
ในบริษัทสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีอาหารที่มีนวัตกรรม
โดยได้ลงทุนในโครงการ Corporate
Venture Capital (CVC) แล้ว
6 โครงการ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
โปรตีนทางเลือก โภชนาการเฉพาะด้าน
และเทคโนโลยีห่วงโซ่คุณค่า
• บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จ�ำกัด
สามารถบรรลุข้อตกลงในหลักการ
เพื่อยุติข้อพิพาทคดีผูกขาดทางการค้า
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วมทุนร่วมกับ
บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จ�ำกัด
(มหาชน) ใช้ชื่อว่าบริษัท ฟู้ดแอนด์
เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จ�ำกัด เพื่อ
ร่วมพัฒนา ผลิต และจัดจ�ำหน่าย
สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
• บริษัทซื้อหุ้นกลับเป็นจ�ำนวน
117 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า
1,500 ล้านบาท เพื่อช่วยบริหาร
สภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

• เสร็จสิ้นกระบวนการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่
ของบริษัท รูเก้น ฟิช จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทอาหารทะเลชั้นน�ำในประเทศ
เยอรมนี
หมายเหตุ: * ร้อยละ 99.7 ในบริษัท แพ็คฟู้ด ร้อยละ 100 ในบริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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และผลการดำ � เนิ น งาน

2564 ปี

แห่งความภาคภูมิใจและ
ผลการด�ำเนินงานทีโ่ ดดเด่น
• การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังคง
เป็นความท้าทายต่อผู้คนและธุรกิจ
ทั่วโลก จากแผนงานการจัดการวิกฤต
และการปฏิบัติตาม การดูแลอย่าง
ใกล้ชิด การจัดให้มีการฉีดวัคซีน
ให้แก่พนักงานทั่วโลก ส่งผลให้
พนักงานสามารถปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัย และการด�ำเนินงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสนับสนุน
การเติบโตของบริษัทได้เป็นอย่างดี
• บริษัทได้มีการจัดการความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายของ
ห่วงโซ่อุปทาน เช่น ประเด็นขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่ง ต้นทุนที่สูงขึ้น
จากค่าระวางเรือ ค่าขนส่ง เป็นต้น
นอกจากนี้ ต้นทุนราคาบรรจุภัณฑ์
และน�้ำมันที่ใช้ในการผลิตอาหารสูงขึ้น
เช่นกัน บริษัทได้เห็นผลกระทบ
ทางการเงินจากปัจจัยดังกล่าว
ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี บริษัท
มีการบริหารจัดการและการด�ำเนินการ
เพื่อลดผลกระทบ เช่น การจัดการ
สินค้าคงคลัง นโยบายการท�ำสัญญา
FOB การแบ่งปันต้นทุนกับบริษัท
คู่ค้า ลูกค้า และผู้ค้าปลีก เป็นต้น
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ บริษัท
ยังคงมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
ในปี 2564

• บริษัทย่อยของไทย ยูเนี่ยน คือ
บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ หรือ
TFM ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
อาหารสัตว์น�้ำและสัตว์เศรษฐกิจ
เปิดเผยว่า บริษัทได้น�ำหุ้นเข้า
ซื้อขายวันแรก (29 ตุลาคม 2564)
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวดธุรกิจการเกษตร เชื่อมั่น
ว่าด้วยศักยภาพของบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในอุตสาหกรรมมานานกว่า 20 ปี
พร้อมทั้งมีการน�ำนวัตกรรมใหม่ๆ
มาใช้ในการผลิตสินค้า ท�ำให้
TFM เป็นหนึ่งในผู้น�ำธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายอาหารสัตว์น�้ำ
และสัตว์เศรษฐกิจของไทยที่มี
คุณภาพและมีแบรนด์สินค้า
ที่ได้รับการยอมรับ

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

• บริษัทได้เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์
ร้อยละ 10 เป็นมูลค่าประมาณ
3 พันล้านบาท ในบริษัท อาร์
แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ อาร์บีเอฟ ซึ่งเป็น
บริษัทผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจวัตถุดิบ
ที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
ทั้งวัตถุแต่งรส สี และสารปรุงแต่ง
อาหารหลากหลายชนิด การลงทุน
ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างสองบริษัทมาเป็นระยะยาวนาน
โดยอาร์บีเอฟได้จัดหาส่วนผสมอาหาร
ที่ได้คุณภาพให้กับไทยยูเนี่ยน

• บริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อหุ้นอีก
ร้อยละ 49 ที่เหลือของ บริษัท
..
รูเก้น ฟิช (RUGEN FISCH AG)
รวมถือหุ้นร้อยละ 100 ล่าสุด
มีผลประกอบการสูงกว่า
140 ล้านยูโร หรือประมาณกว่า
5,600 ล้านบาท และเป็นผู้น�ำ
ตลาดอาหารทะเลกระป๋อง
ในประเทศเยอรมนี

• บริษัทไทยยูเนียน อินกรีเดียนท์
(TUI) ได้เข้าลงทุนร้อยละ 10
ในบริษัท Clover Corporation
ซึ่งเป็นผู้น�ำในการใช้เทคโนโลยี
เอนแคปซูเลชันน�้ำมันปลาอันดับ 1
ในประเทศออสเตรเลีย โดยจากการ
ลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการน�้ำมันปลา
ในตลาดออสเตรเลีย เอเชีย
และยุโรปได้ดียิ่งขึ้น

• หลังจากที่บริษัทได้จัดตั้ง
บริษัทร่วมทุนร่วมกับบริษัท
ไทย เบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ใช้ชื่อว่าบริษัท ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ
ยูไนเต็ด จ�ำกัด ในปี 2563
เพื่อร่วมพัฒนา ผลิตและจัดจ�ำหน่าย
สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ในปี 2564 นี้ บริษัทร่วมทุน
ได้ออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพซุปปลาทูน่า ZEA
Essence ซึ่งมีวางจ�ำหน่ายทั่วไป

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ

• บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ำกัด
(มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน
อินกรีเดียนท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมลงทุนภายใต้ชื่อ
“บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จ�ำกัด”
เพื่อพัฒนาสินค้าสุขภาพครบวงจร
ตอบรับกระแสความต้องการของ
ผู้บริโภคที่หันมาดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพ
มากขึ้น โดยได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่
แบรนด์ “ซีวิต้า บาย อินเตอร์ฟาร์มา”
2 ตัว คือ ทูน่าโบน แคลเซียม พลัส
ยูซี-ทู คอลลาเจน และลิซา่ ดีเอชเอ ชอท
น�ำร่องบุกตลาดก่อนในปี 2564

• บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จ�ำกัด
ผู้ด�ำเนินธุรกิจให้บริการด้านงานพิมพ์
ด้วยระบบออฟเซ็ทแบบครบวงจร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัท
สตาร์เฟล็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ SFLEX ผู้ด�ำเนินธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อน ส�ำหรับสินค้าอุปโภค
และบริโภคตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้า
ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ
เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อน
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• บริษัทขยายการท�ำงานและการลงทุน
ในบริษัทสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีอาหารที่มีนวัตกรรม
โดยได้ลงทุนเพิ่มเติมในสตาร์ทอัพ
อีก 4 โครงการ ผ่าน Corporate
Venture Capital (CVC)
รวมเป็นทั้งหมด 8 โครงการ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจโปรตีนทางเลือก
โภชนาการเฉพาะด้าน และเทคโนโลยี
ห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนี้ บริษัท
ร่วมกับ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ NIA และ
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร
สตาร์ทอัพด้านฟู้ดเทคเข้าร่วม
โครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโต
ทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลก
ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SPACE-F
(สเปซ-เอฟ) ซึ่งจัดต่อเนื่อง
มาเป็นปีที่ 3
   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

   น โ ย บ า ย และภาพรวมการประกอบธุ ร กิ จ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

GROUP STRUCTURE AND OPERATION

ไทยยูเนีย่ นมีผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์ ทั้งประเภท
บรรจุกระป๋อง แช่เย็น และแช่แข็ง รวมทั้งผลิตภัณฑ์
อาหารอื่นๆ ซึ่งสามารถน�ำมาสร้างสรรค์เมนูอาหารที่
อร่อย พร้อมปรุงได้อย่างง่ายดาย และใช้เป็นวัตถุดิบ
ได้หลากหลายเมนู อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ให้กับผู้บริโภคหลายล้านครัวเรือนทั่วโลก แบรนด์ที่
เป็นทีน่ ยิ มของไทยยูเนีย่ นมีวางจ�ำหน่ายทั้งในอเมริกาเหนือ
ยุโรป เอเชียและแปซิฟิก โดยเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
จากองค์ความรู้ ความเข้าใจ และความต้องการของ
ผู ้ บ ริโ ภคในแต่ ล ะท้ อ งถิ่น ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ก ารเข้ า ซื้อ
กิจการและการควบรวมกิจการท�ำให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์
ของเราขยายส่วนแบ่งตลาดไปทั่วโลก ด้วยความมุง่ มั่น
ที่ใส่ใจต่องานด้านนวัตกรรม การเติบโตอย่างยั่งยืน
คุณภาพและมาตรฐานในการด�ำเนินงาน ท�ำให้แบรนด์
ของเราอยู่ในต�ำแหน่งที่ได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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อเมริกาเหนือ
JOHN WEST
Chicken of the Sea®
เริ่ม ก่ อ ตั้ง บริษั ท ผลิ ตอาหารทะเลกระป๋ อ งในรั ฐ
แคลิฟอร์เนียในปี 2457 เป็นเวลาหลายทศวรรษที่
นางเงือกซึง่ เป็นสัญลักษณ์และสร้างชื่อเสียงในด้าน
คุ ณ ภาพจนได้ รั บ การยอมรั บ ให้ เ ป็ น สิ น ค้ า ประจ� ำ
ครัวเรือน และอีกกว่าศตวรรษต่อมา Chicken of
the Sea® ได้รับยกย่องให้เป็นแบรนด์ที่สะท้อนถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการและ
บริโภคได้งา่ ย สะดวกสบาย นอกเหนือจากปลาทูนา่ แล้ว
ยั ง มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นิ ด อื่ น ๆ เช่ น ปลาซาร์ ดี น กุ ้ ง
กุง้ ล็อบสเตอร์ ปลาแซลมอน และปู ส�ำหรับพันธกิจของ
Chicken of the Sea® คือการน�ำเสนออาหารทะเล
ที่มีประโยชน์ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป และยังเป็นบริษัท
น�ำร่องในการริเริ่มโครงการจัดหาวัตถุดิบด้วยความ
รับผิดชอบ ไม่วา่ จะเป็นการรับรองความปลอดภัยของ
ปลาโลมา (Dolphin-Safe Policy) โครงการต่อต้าน
การล่าหูฉลาม (Shark Finning Ban) รวมถึงความ
ร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมง (Marine Stewardship Council:
MSC) และมูลนิธเิ พื่อความยั่งยืนของอาหารทะเล
สากล (International Seafood Sustainability
Foundation: ISSF)

GENOVA
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าภายใต้แบรนด์ GENOVA เริ่ม
วางจ�ำหน่ายในปี 2535 เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่ต้องการสินค้าคุณภาพสูงพร้อมรสชาติ
ที่กลมกล่อม GENOVA อัดแน่นไปด้วยปลาทูน่า
พรีเมียมพันธุ์เยลโล่ฟิน และพันธุ์อัลบาคอร์ และ
เปี่ยมคุณภาพ ตามสโลแกนที่ว่า “เติมเต็มคุณค่า
ความอร่อยให้อาหารด้วยความเรียบง่าย” (Simply
Fulfilling) ตลาดปลาทูนา่ พรีเมียมมีอตั ราการเติบโต
มากกว่าตลาดผลิตภัณฑ์ปลาทูนา่ ทั่วไป และ GENOVA
มองเห็นโอกาสในตลาดนี้ จึงไม่รีรอที่จะสร้างแบรนด์
ให้เป็นที่รู้จักและขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่าย

นั บ ตั้ง แต่ ป ี 2400 JOHN WEST สร้ า งความ
แตกต่ า งในตลาดด้ ว ยคุ ณ ภาพที่ สื บ ทอดมาอย่ า ง
ยาวนาน และพันธกิจต่อเนือ่ งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลคุ ณ ภาพสู ง ที่ สุ ด พั น ธกิ จ ของแบรนด์
JOHN WEST ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สะท้อน
ให้เห็นได้จากนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
และในปี 2495 JOHN WEST เปิดตัวผลิตภัณฑ์
ปลาทูนา่ กระป๋องเป็นครั้งแรก และกลายเป็นสินค้าทีม่ ี
ประจ�ำทุกครัวเรือน ในปี 2557 JOHN WEST และ
ไทยยูเนี่ยน ยุโรป ให้ค�ำมั่นในการพัฒนาความยั่งยืน
ของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ซึ่งต่อมาขยายวงกว้าง
ครอบคลุมธุรกิจของไทยยูเนี่ยนทั่วโลก รวมไปถึง
การด�ำเนินโครงการปรับปรุงการประมง การด�ำเนินงาน
ตามมาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมง (MSC) การพัฒนาการจัดการ
อุปกรณ์ล่อปลาในการประมงทูน่า และการปกป้อง
สิทธิของแรงงานโดยก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติให้กับ
เรือในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดตลอดระยะเวลาหลายปี
ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของ JOHN WEST ได้ขยาย
กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ค รอบคลุ ม กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประเภทใหม่ โดยไม่ เ พี ย งแค่ น� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
มาในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการใช้งาน
เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบเร่งด่วนของ
ผู ้ บ ริโ ภค แต่ ยัง พั ฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ใ หม่ม ากมายซึ่ง
มาพร้อมกับคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะกับรูปแบบ
การใช้ชีวิตที่ใส่ใจสุขภาพ

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

แบรนด์
ของเรา

และผลการดำ � เนิ น งาน

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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Mareblu

นั บ ตั้ง แต่ เ ปิ ด ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นตลาดเมื่ อ ปี 2475
PETIT NAVIRE ถือเป็นแบรนด์ปลาทูน่าที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ในปี 2525
แคมเปญโฆษณาของบริษัทได้สร้างการจดจ�ำให้กับ
ผู้บริโภคชาวฝรั่งเศสด้วยสโลแกน “รสชาติอันโอชะ
จากท้องทะเล” (Le bon gou^t du large) PETIT
NAVIRE มีการเติบโตในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
เสมอมา และถือเป็นต้นแบบของความทันสมัยให้กับ
ทั้งอุตสาหกรรม

PARMENTIER
นับตั้งแต่ปี 2426 แบรนด์ PARMENTIER พัฒนา
เทคนิ ค วิธีก ารบรรจุป ลากระป๋ อ งให้ เ ป็ น เลิ ศ เพื่ อ
สร้างช่วงเวลาแห่งความสุขที่แท้จริงให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบ
ในอาหารชั้นเยี่ยม ปลาซาร์ดีนของ PARMENTIER
ได้รับการคัดสรรและปรุงอย่างพิถีพิถันด้วยวัตถุดิบ
คุณภาพสูง สร้างสรรค์เมนูเลิศรสมากมายที่คงอยู่
ข้ามกาลเวลามาจวบจนปัจจุบัน ในการรักษาคุณภาพ
ที่สืบสานมาอย่างยาวนาน การจับปลาซาร์ดีนของ
PARMENTIER จะท�ำในบางฤดูเท่านั้น โดยทั่วไป
จะอยู่ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม โดย
PARMENTIER จะคัดสรรเฉพาะปลาทีด่ ที สี่ ดุ เท่านั้น
รวมทั้งการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการ
หมักบ่มปลาที่ผลิตขึ้นด้วยมืออย่างพิถีพิถันอีกด้วย

ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นของยุค 70 และเติบโตเป็นแบรนด์
ที่แข็งแกร่ง มีผลก�ำไร และน่าสนใจส�ำหรับคู่แข่งชั้น
น�ำในประเทศอิตาลี จากความใส่ใจในคุณภาพและ
นวัตกรรม Mareblu เป็นทีร่ จู้ กั ในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์
ปลาทูนา่ เพียงแบรนด์เดียวในประเทศอิตาลีทนี่ ำ� เสนอ
ผลิตภัณฑ์เนื้อทูน่าล้วนหลายรูปแบบโดยสกัดน�้ำมัน
ออกเกือบหมดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เบาขึ้น ดีต่อ
สุขภาพยิ่งขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่
ยังคงรสชาติและความละมุนอยูค่ รบถ้วน กระบวนการ
ผลิตแบบบูรณาการเต็มรูปแบบท�ำให้เราได้ผลิตภัณฑ์
ที่ได้มาตรฐานสูงสุดทั้งในด้านรสชาติ คุณภาพและ
คุณค่าทางโภชนาการ

..
RUGEN FISCH
..
นับตั้งแต่ปี 2492 RUGEN FISCH เติบโตทางธุรกิจ
จนก้าวเป็นผูผ้ ลิตอาหารทะเลชั้นน�ำในประเทศเยอรมนี
น�ำเสนออาหารทะเลแปรรูป และอาหารทะเลแช่แข็ง
ยอดนิยมหลายแบรนด์ เช่น สินค้าอาหารทะเลบรรจุ
..
กระป๋องแบรนด์ RUGEN FISCH และ Hawesta
ซึ่ง เป็น แบรนด์ดั้ง เดิม ก่อตั้งเมื่อปี 2452 พร้อม
กับผลิตภัณฑ์ประเภทแช่เย็น เช่น Ostsee Fisch
(ปลาแซลมอนรมควัน) และ Lysell (อาหารทะเล
พรีเมียมบรรจุกระป๋อง)

เอเชีย-แปซิฟิก
KING OSCAR

SEALECT

KING OSCAR เกิดขึ้นจากพระมหากษัตริย์ผู้ทรงโปรดปรานปลาซาร์ดีน
ในปี 2445 สมเด็จพระราชาธิบดีออสการ์ที่ 2 พระมหากษัตริยแ์ ห่งสวีเดนและ
นอร์เวย์ ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นพิเศษแก่บริษทั Christian
Bjelland หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอาหารทะเลชั้นน�ำของประเทศนอร์เวย์ ให้
ประทับพระนามและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์บนกระป๋องปลาซาร์ดนี
ที่ทรงโปรดปราน นับตั้งแต่ก่อตั้ง KING OSCAR ได้น�ำอาหารทะเล
คุณภาพเยี่ยมจากแหล่งน�้ำใสสะอาดจากทะเลนอร์วีเจียนมาถึงผู้บริโภค
ด้วยความพิถีพิถัน KING OSCAR เป็นแบรนด์ปลาซาร์ดีนพรีเมียม
อันดับหนึง่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศนอร์เวย์ และประเทศออสเตรเลีย
ในขณะที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทปลาแมคเคอเรลภายใต้ แ บรนด์ เ ดี ย วกั น
ก็เป็นอันดับหนึ่งในประเทศโปแลนด์ ส่วนผลิตภัณฑ์ตับปลาค็อดและ
ปลาแมคเคอเรลมุง่ เน้นไปตลาดพรีเมียม ตลาดเฉพาะกลุม่ และตลาดอาหาร
เพื่อสุขภาพ

ในปี 2535 ไทยยูเนีย่ นเปิดตัวซีเล็ค ผลิตภัณฑ์ปลาทูนา่ กระป๋องมาตรฐานระดับโลกในประเทศไทย ซีเล็คได้เติบโตจนกลายเป็น
แบรนด์ปลาทูนา่ ชั้นน�ำในประเทศไทยและขยายการส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง ผลิตภัณฑ์ซีเล็คยังคงเดินหน้าสร้างความหลากหลาย
ของสินค้าภายใต้แบรนด์ โดยมีเป้าหมายในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพและคุม้ ราคา ภารกิจของซีเล็ค คือการช่วยให้ผบู้ ริโภค
ได้รับประโยชน์จากอาหารทะเลให้ได้มากที่สุด โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ๆ ที่หลากหลายให้ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ
และแนะน�ำเมนูสร้างสรรค์จากซีเล็ค
เราเปิ ด รั บ โอกาสการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ผ ่ า นความร่ ว มมื อ
เชิงกลยุทธ์ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรหลักทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เพื่อเติมเต็มและตอบสนองความต้องการของตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้
ผู้บริโภคของเราได้ลิ้มรสปลาทูน่าเมนูโปรดที่มาพร้อมความอร่อย
และประโยชน์ทางโภชนาการ และผลักดันการบริโภคปลาทูน่าโดยรวม
ให้เติบโตยิ่งขึ้นไป

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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FiSHO

Bellotta and Marvo

เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่นที่ท�ำจากอาหาร
ทะเลแปรรูปประเภทแรกๆ ของไทยยูเนี่ยน โมโนริ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากแก้มกุ้ง มีรสชาติถูกปาก และ
มีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งท�ำมาจากส่วนประกอบ
อาหารทะเลคุ ณ ภาพสู ง น� ำ มาปรุ ง จนกรอบได้ ที่
ขนมทานเล่นโมโนริเป็นทางเลือกขนมที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพเมื่อเทียบกับขนมอื่นๆ เช่นเดียวกับธุรกิจ
อืน่ ๆ ของไทยยูเนีย่ น โมโนริมพ
ี นั ธกิจในการหาวัตถุดบิ
มาเป็นส่วนประกอบขนมด้วยคุณภาพและรสชาติ
ที่ดีที่สุด

อาหารสั ต ว์ เ ลี้ ย ง เบลลอตต้ า และมาร์ โ ว่ น� ำ เสนอ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลากหลายชนิ ด ส� ำ หรั บ แมวและสุ นั ข
โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสั ต ว์ เ ลี้ ย งของเรามี ใ ห้ เ ลื อ ก
ในรู ป แบบของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และรสชาติ
อันหลากหลายผลิ ต จากส่ ว นประกอบอาหารที่ มี
คุณภาพสูง คัดสรรจากแหล่งวัตถุดบิ ของไทยยูเนีย่ น
และคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ของเรา ซึ่งตระหนักถึงแนวโน้ม
ความใส่ ใ จและการให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ คุ ณ ภาพ
ความเป็ น อยู ่ ข องสั ต ว์ เ ลี้ ย งที่ เ พิ่ม มากขึ้น และ
ความต้องการทีห่ ลากหลายของผูบ้ ริโภค เราไม่หยุดนิ่ง
ในการพั ฒ นาและขยายกลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเรา
เพื่อน�ำเสนออาหารรสเลิศที่จัดเตรียมอย่างพิถีพิถัน
และเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสมาชิก
ขนปุยอันเป็นที่รักของครอบครัว

Qfresh
คิวเฟรชน�ำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งทีม่ ี “คุณภาพ สดใหม่” แบบพร้อมรับประทาน วางจ�ำหน่าย
ทั้งทางช่องทางร้านค้าและออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ของคิวเฟรชมาจากการจัดหาวัตถุดบิ ด้วยความรับผิดชอบ
โดยผสมผสานการใช้นวัตกรรมการผลิต และเทคโนโลยีการเก็บรักษาเพื่อคงความสดและคุณค่า
ทางโภชนาการ ผูบ้ ริโภคสินค้าของคิวเฟรชสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารทะเลในราคาทีเ่ หมาะสม สามารถ
หาซื้อได้สะดวก และมีคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนี้ คิวเฟรชให้ความส�ำคัญกับวิธีการขนส่งสมัยใหม่
ซึ่งสามารถส่งมอบความสด รสชาติดั้งเดิม และความปลอดภัยในการบริโภคของผลิตภัณฑ์ ได้ตาม
มาตรฐานสูงที่สุด ในปี 2562 คิวเฟรชได้ปรับโฉมแบรนด์ด้วยโลโก้ใหม่และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่
เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์และการรับรู้ของแบรนด์ให้กับผู้บริโภค

ZEAVITA
เพื่อเป็นการตอกย�้ำพันธกิจของไทยยูเนี่ยนที่มีต่อ
พันธกิจ “การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่สมบูรณ์”
และตอบโจทย์ ค วามนิ ย มที่ เ พิ่ม ขึ้น ตามแนวโน้ ม
การใช้ชีวิตแบบใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค กลุ่มบริษัท
ไทยยูเนี่ยนจึงได้ก่อตั้งบริษัทย่อย บริษัท ไทยยูเนี่ยน
ไลฟ์ ไ ซเอนซ์ ในปี 2564 โดยต่ อ ยอดจุด แข็ง ของ
ไทยยูเนี่ยนในด้านการจัดหาวัตถุดิบปลาทูน่า และ
ศูนย์นวัตกรรม (GIC) บริษทั ไทยยูเนีย่ น ไลฟ์ไซเอนซ์
เน้นการผลิต การค้า การจ�ำหน่าย และการพัฒนา
อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยี ชีว ภาพ ซึ่ง ด� ำ เนิ น การเชิง การพาณิ ช ย์
ภายใต้แบรนด์ซีวิต้า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลักของ
ซีวิต้าประกอบไปด้วย คอลลาเจน แคลเซียม และ
น�้ำมันปลา โดยมีวางจ�ำหน่ายที่ร้านวัตสัน และร้านยา
ชั้นน�ำ 100 แห่งทั่วประเทศไทยเท่านั้น รวมถึงช่องทาง
จ�ำหน่ายออนไลน์

OMG Meat
ในปี 2564 ไทยยูเนี่ยนได้เปิดตัว โอเอ็มจี มีท (OMG Meat) แบรนด์ผลิตภัณฑ์
โปรตีนจากพืช ในตลาดประเทศไทย ตามพันธกิจของกลุ่มบริษัท “การมีสุขภาพ
ที่ดี และท้องทะเลที่สมบูรณ์” อีกทั้งตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค
เอเชียซึ่งมองหาผลิตภัณฑ์โปรตีนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
และได้รบั การคิดค้นด้วยนวัตกรรม นอกจากจะไม่มคี อเลสเตอรอลแล้ว ผลิตภัณฑ์
ของโอเอ็มจี มีท ยังเปี่ยมไปด้วยปริมาณโปรตีนระดับสูงและรสชาติที่ถูกปาก
โดยมีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ท�ำจากพืชให้เลือกหลากหลาย เช่น เนื้อปู ขนมจีบปู
นักเก็ตปลา หอยจ๊อ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อที่ท�ำจากพืช มีเมนูให้เลือก
เช่ น นั ก เก็ ต ไก่ ซาลาเปาหมู แ ดง โดยวางจ� ำ หน่ า ยในซู ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ชั้น น� ำ
ทั่วประเทศไทย และช่องทางออนไลน์

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี 2539 ฟิชโชเป็นแบรนด์
อาหารทานเล่นแบรนด์แรกของไทยยูเนี่ยนส�ำหรับ
ตลาดไทย สร้างสรรค์จากการผสมผสานที่ลงตัวของ
ปลาที่มีคุณภาพและเครื่องปรุงรสครบเครื่อง ฟิชโชมี
พันธกิจในการน�ำเสนออาหารทานเล่นทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่
ร่างกายในหลายรูปแบบ ปัจจุบันวางจ�ำหน่ายทั้งในรูป
ปลาเส้นแบบแผ่นและแบบแท่ง ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่
วัยรุน่ และคนหนุม่ สาววัยท�ำงานทีส่ ามารถเพลิดเพลิน
กับของว่างโดยไม่ต้องกังวล
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Food and
Beverage United

Thammachart
Seafood

ในปี 2563 บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ และ
บริษัทไทย เบฟเวอเรจ ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
ฟู้ ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยู ไ นเต็ ด เพื่ อ ผลิ ตและ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
บริษัทร่วมทุนนี้เป็นการผนวกจุดแข็งของไทยยูเนี่ยน
ในด้ า นการวิจั ย และการพั ฒ นา และส่ ว นประกอบ
จากทะเล เข้ากับความแข็งแกร่งของไทย เบฟเวอเรจ
ในด้านการตลาด การขาย และการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ประเภทเครื่องดื่ม บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์แรก
ซี ทูนา่ เอสเซนส์ (ZEA Tuna Essence) โดยวางจ�ำ
น่ายในประเทศไทยตามร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น
และช่องทางโมเดิร์นเทรดอื่นๆ ในไตรมาส 4 ปี 2564
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซี ทู น ่ า เอสเซนส์ เป็ น เครื่อ งดื่ ม
บ�ำรุงสุขภาพที่เปี่ยมด้วยวิตามินบี ซิงค์ ซีลีเนียม
และโอเมก้า-3 โดยมี 2 รสชาติให้เลือกคือ รสดั้งเดิม
กับรสเสาวรส

ให้ บ ริก ารด้ า นการบริห ารเคาน์ เ ตอร์ อ าหารทะเล
ในประเทศไทยมากกว่า 195 แห่ง ในปี 2561 ไทยยูเนีย่ น
ได้เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธรรมชาติ ซีฟู้ด และต่อมา
ในปี 2562 ได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นรวมเป็น
ร้อยละ 65 โดยความร่วมมือนี้ได้ต่อยอดธุรกิจของ
ไทยยูเนีย่ นในด้านบริการเคาน์เตอร์อาหารทะเล บริการ
ร้านอาหาร และแนวคิดด้านอาหารและเครื่องดื่มรวม
18 แห่ง ซึ่งรวมถึงเดอะ ดอค ซีฟดู้ บาร์ เดอะ ล็อบสเตอร์
แล็บ ซีฟู้ด มหานครและการบริหารเดอะ โอเชียน บาร์

RED LOBSTER ภัตตาคารอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก ได้กลายมาเป็นแบรนด์ร้านอาหารที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลายนับตั้งแต่เปิดสาขาแรกที่รัฐฟลอริดา
ในปี 2511 RED LOBSTER มีสาขามากกว่า 700 แห่ง
ในประเทศสหรั ฐ อเมริก า ประเทศแคนาดา และ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนได้เข้า
ลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน RED LOBSTER หลังจากเป็น
ผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ ให้กบั RED LOBSTER มาตลอดระยะ
เวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา การลงทุนนี้ไม่เพียงแต่เป็น
อี ก ก้ า วส� ำ คั ญ เชิง กลยุ ท ธ์ ส� ำ หรั บ ไทยยู เ นี่ ย น
ในการสร้างช่องทางขายตรงถึงลูกค้า แต่ยงั เปิดโอกาส
ให้ ไ ทยยู เ นี่ ย นได้ ป ระโยชน์ จ ากความเชี่ย วชาญใน
อุตสาหกรรมร้ านอาหารของที ม บริห ารจาก RED
LOBSTER และต่อยอดธุรกิจหลักของไทยยูเนี่ยน
ให้ แ ข็ง แกร่ ง ยิ่ง ขึ้น ผ่ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
การขยายซัพพลายเออร์

Interpharma-ZEAvita
ในปี 2564 บริษั ท อิ น เตอร์ ฟาร์ ม าร์ และบริษั ท
ไทยยู เ นี่ ย น อิ น กรีเ ดี ย นท์ ซึ่ง เป็ น บริษัท ย่ อยของ
กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ได้ตั้งบริษัทร่วมทุน อินเตอร์
ฟาร์มา-ซีวิต้า โดยมุ่งค้นคว้าและพัฒนา รวมทั้งผลิต
และจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ช่วยส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดี บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์
ถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัทร่วมทุนนี้ โดยการลงทุน
ในครั้งนี้ เป็นการผนวกรวมจุดแข็งของไทยยูเนี่ยน
ในด้านการวิจยั และพัฒนา และส่วนประกอบจากทะเล
เข้ า กั บ ความแข็ง แกร่ ง ของอิ น เตอร์ ฟาร์ ม าในด้ า น
การขายและจัดจ�ำหน่ายอาหารเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่องทางทางการแพทย์ โดยบริษทั ร่วมทุนนีไ้ ด้เปิดตัว
ผลิตภัณฑ์แล้ว เช่น ลิซ่า ดีเอชเอ (Lisa DHA) และ
ทูน่าแคลเซียม (Tuna calcium)

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

RED LOBSTER
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

มูลค่าส่วนแบ่งทางการตลาด
ของแบรนด์ในปี 2564

SEALECT

แบรนด์อื่น

มูลค่าส่วนแบ่งตลาดของ
“SEALECT TUNA” ในประเทศไทย
(ตลาดปลาทูน่ากระป๋อง)

58.8%
SEALECT Tuna

แบรนด์อื่น

สหรัฐอเมริกา

มูลค่าส่วนแบ่งตลาดของ
“Chicken of the Sea®”
ในประเทศสหรัฐอเมริกา1

มูลค่าส่วนแบ่งตลาดของ
“KING OSCAR”
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
(ปลาซาร์ดีนพรีเมียม)

14.4%

67.3%

แบรนด์อื่น

KING OSCAR

มูลค่าส่วนแบ่งตลาดของ
“PETIT NAVIRE”
ในประเทศฝรั่งเศส1

33.7%

28.8%

มูลค่าส่วนแบ่งตลาดของ
“PARMENTIER”
ในประเทศฝรั่งเศส1

มูลค่าส่วนแบ่งตลาดของ
“KING OSCAR”
ในประเทศนอร์เวย์1

3.1%

12.7%

มูลค่าส่วนแบ่งตลาดของ
“Mareblu”
ในประเทศอิตาลี1

มูลค่าส่วนแบ่งตลาดของ
..
“RUGEN FISCH” และ
“Hawesta” ในประเทศเยอรมนี1

5.8%

19.6%

JOHN WEST

แบรนด์อื่น

Mareblu

1

จากมูลค่ารวมตลาดอาหารทะเลแปรรูปประเภทบรรจุกระป๋อง
ที่มา: AC Nielsen และ IRI

29

มูลค่าส่วนแบ่งตลาดของ
“JOHN WEST”
ในสหราชอาณาจักร1

PARMENTIER

Chicken of the Sea®

04 เอกสารแนบ

1of

แบรนด์อื่น

แบรนด์อื่น

แบรนด์อื่น

total canned seafood market
Source: AC Nielsen and IRI

PETIT NAVIRE

KING OSCAR

แบรนด์อื่น

แบรนด์อื่น

..
RUGEN FISCH and Hawesta

แบรนด์อื่น

บริ ษั ท ไทยยู เ นี่ ย น กรุ๊ ป จ� ำ กั ด (มหาชน)

10.0%

03 งบการเงิ น

ยุโรป

ประเทศไทย

มูลค่าส่วนแบ่งตลาดของ “SEALECT”
ในประเทศไทย1

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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ข้อมูลทางการเงิน

พันล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน
ปี

ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

2563

2562

2561

2560*

141.0

132.4

126.3

133.3

134.9

14.9

13.0

10.2

9.5

11.6

8.0

6.2

3.8

3.3

6.0

สินทรัพย์รวม

166.6

144.6

141.9

141.9

146.1

หนี้สินรวม

104.4

88.8

90.1

95.4

98.0

ส่วนของผู้ถือหุ้น

62.2

55.7

51.8

46.5

48.1

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิจากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

61.3

52.1

55.2

62.9

66.4

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

6.3

13.4

11.8

12.9

6.8

เงินปันผลประจ�ำปี

4.4

3.4

2.2

1.9

3.1

*กลุ่มบริษัทได้มีการปรับงบการเงินย้อนหลัง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในการรับรู้ต้นทุนสินค้า

2564

2563

2562

2561

1.7

1.6

1.7

2.1

2.0

ก�ำไรขั้นต้น (%)

18.2

17.7

15.9

14.2

14.3

อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุนเฉลี่ย (%)

10.1

9.2

6.5

7.7

9.2

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%)

16.1

14.1

9.0

11.9

13.7

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

2560*

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
ปี
2564

2563

2562

2561

2560*

ก�ำไรต่อหุ้นถัวเฉลี่ย

1.66

1.26

0.80

0.68

1.25

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

1.66

1.26

0.80

0.68

1.25

เงินปันผลต่อหุ้น

0.95

0.72

0.47

0.40

0.66

มูลค่าที่ตราไว้

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

*กลุ่มบริษัทได้มีการปรับงบการเงินย้อนหลัง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในการรับรู้ต้นทุนสินค้า

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�ำหน่าย

2564

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

รายได้จากการขาย

ปี

01 การประกอบธุ ร กิ จ

   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

2564
รางวัล
และความสำ�เร็จ

04 เอกสารแนบ
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ด้านองค์กร:
5. ได้รับคะแนนการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ
ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG
Scoring) ในโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�ำปี 2564
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors: IOD)  
นับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันที่ไทยยูเนี่ยนได้รับคะแนน
ระดับสูงสุดของการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ

ด้านผู้บริหาร:
1. อันดับ 1 จาก Intrafish Seafood Power 100:
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
IntraFish Seafood Power 100 จัดอันดับ
ผู้บริหารที่ทรงอิทธิพลสูงที่สุดในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลของโลก นายธีรพงศ์ได้รับการยกย่อง
ในฐานะที่มีบทบาทในการผลักดันพัฒนาการ
ด้านความยั่งยืนและจริยธรรมในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลในประเทศไทย
2. หลายรางวัลจาก 2021 Global Banking &
Finance Awards® จัดโดยนิตยสาร Global
Banking & Finance Review®
• รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีเด่นในเอเชีย :
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• รางวัลประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของกลุ่มบริษัท
ดีเด่นในประเทศไทย: นายลูโดวิค การ์นิเยร์
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของกลุ่มบริษัท
รางวัล Global Banking & Finance
Awards® มอบให้กับบริษัทที่มีความเป็นเลิศ
ด้านผลประกอบการ กลยุทธ์ นวัตกรรม ความ
ส�ำเร็จ และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแรงผลักดันภายใน
อุตสาหกรรม รางวัลนี้จัดขึ้นโดย Global Banking
& Finance Review® นิตยสารด้านการเงินชั้นน�ำ
ในภูมิภาค ซึ่งมีฐานลูกค้าคือนักลงทุนสถาบัน
นักวิเคราะห์ทางการเงิน และผู้บริหารระดับสูง
ในเอเชียและในบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500

3. รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
ยอดเยี่ยม ในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
จาก Finance Derivative Awards 2021
ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Finance Derivative:
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Finance Derivative
เป็นนิตยสารวิเคราะห์การเงินและธุรกิจระดับโลก
ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยรายงานข่าว
และบทวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมการเงิน ธุรกิจระหว่าง
ประเทศและเศรษฐกิจโลก รางวัลนี้มอบให้กับ
บริษัทที่มีความเป็นเลิศในด้านผลการด�ำเนินงาน
และยกย่องบริษัทในโลกการเงินและเศรษฐกิจ
ที่ท�ำผลงานได้ยอดเยี่ยมและมุ่งพัฒนา
เพื่อความเป็นเลิศ
4. รางวัลประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินยอดเยี่ยม
ส�ำหรับกลุ่มผู้ส่งออกและแปรรูปอาหารจาก
International Finance Awards 2021:
นายลูโดวิค การ์นิเยร์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
ของกลุ่มบริษัท International Finance
เป็นนิตยสารธุรกิจและการเงินระดับสูง จัดพิมพ์โดย
บริษัท International Finance Publications
ของประเทศ สหราชอาณาจักร โดยยกย่องบุคลากร
ที่มีความสามารถของอุตสาหกรรม ทักษะความเป็น
ผู้น�ำ ความมั่งคั่งสุทธิในอุตสาหกรรม และศักยภาพ
ในระดับสากล

7. รางวัล Best Supply Chain Solution
ในประเทศไทยจากงานประกาศผลรางวัล
The Asset Triple A Awards ซึ่งจัดโดย
นิตยสาร The Asset  
รางวัลประจ�ำปีนี้มอบให้กับบริษัทและสถาบันการเงิน
ที่ได้ท�ำโครงการริเริ่มหรือช่วยท�ำโครงการริเริ่ม
การบริหารเงินองค์กร สินเชื่อเพื่อการค้า
ห่วงโซ่อุปทาน และ/หรือการบริหารความเสี่ยง
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง ยุโรป
และอเมริกาเหนือ
8. รางวัล New Code of Work Award 2021
ในด้านความเป็นผู้น�ำ โดย PeopleStrong  
รางวัล New Code of Work Award
เป็นการมอบรางวัลประจ�ำปีที่เน้นผลงาน
ด้านโลกอนาคตของการท�ำงาน โลกอนาคต
ของสถานที่ท�ำงาน และโลกอนาคตของพนักงาน
ที่มีความสามารถ โดยมีบริษัทเข้าร่วมกว่า
100 บริษัททั่วโลก PeopleStrong
เป็นองค์กรที่ยกย่องความทุ่มเทในการมีส่วนร่วม
และความสามารถในการปรับตัวเมื่อเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลง

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

6. รางวัลผลิตภัณฑ์แห่งปี โดยนิตยสาร Business+
ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทยยูเนี่ยนได้รับการยกย่องการเป็นผู้น�ำในการใช้
เครื่องมือทางการเงินที่ส่งเสริมความยั่งยืน
รางวัลนี้มอบให้กับผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่น
และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
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9. รางวัลเหรียญทองประเภทความเป็นเลิศในด้าน
กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
จากงาน HR Excellence Awards 2021
รางวัลนี้มอบให้กับองค์กรที่แสดงความเป็นผู้น�ำ
ความจริงใจและความมุ่งมั่นที่จะผสานคุณค่า
ทางจริยธรรมเข้ากับแผนธุรกิจของตน
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากรางวัลนี้ ไทยยูเนี่ยนยังเข้ารอบสุดท้าย
ในประเภทต่างๆ ดังนี้:
• ความเป็นเลิศในด้านภาพลักษณ์ของนายจ้าง
• ความเป็นเลิศในด้านการมีส่วนร่วมกับพนักงาน
• ความเป็นเลิศในด้านวัฒนธรรมองค์กร
10. รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม
ไทยยูเนี่ยนได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชนเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
ในส่วนของหน่วยงานภาคเอกชน
ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม
11. รางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการ
ด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
ไทยยูเนี่ยนและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทไทยรวมสิน
พัฒนาอุตสาหกรรม บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์
บริษัทโอคินอสฟู้ด และบริษัทแพ็คฟู้ด ได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยมในการจัดการมาตรฐานด้านแรงงานไทย
ในด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ
และผลประโยชน์ของแรงงาน นับเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน
ที่ไทยยูเนี่ยนได้รับรางวัลนี้จากกระทรวงแรงงาน

และผลการดำ � เนิ น งาน
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12. รางวัลองค์กรที่มีผู้อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด
ในงานประกาศผลรางวัล Techsauce Corporate
Award 2021 จัดโดย Techsauce
ไทยยูเนี่ยนได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในล�ำดับที่ 6
จากกว่า 60 บริษัทสตาร์ทอัพ Techsauce
เป็นหน่วยงานข่าวด้านธุรกิจและเทคโนโลยี
ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
13. เข้ารอบสุดท้ายรางวัลบริหารภาวะวิกฤตยอดเยี่ยม
ในงานประกาศผลรางวัล South East Asia
Awards 2021 จัดโดยนิตยสาร IR
นิตยสาร IR Magazine เป็นนิตยสารที่ได้รับ
การยอมรับ ก่อตั้งโดยกลุ่ม The Economist
Group รางวัลจากนิตยสารเป็นเครื่องแสดงถึง
มาตรฐานความเป็นเลิศด้านนักลงทุนสัมพันธ์
และแนวทางปฏิบัติที่ดีมากว่า 20 ปี
14. เข้ารอบสุดท้ายรางวัล LinkedIn Talent
Awards 2021 ประเภทนายจ้างยอดเยี่ยม
“Best Employer Brand”
รางวัลนี้มอบให้กับบริษัทที่ให้ความส�ำคัญยิ่ง
ต่อการสร้างความผูกพันกับพนักงานด้วยวิธี
ที่น่าประทับใจ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์
ที่ขับเคลื่อนโดยเป้าหมายขององค์กร

ความยั่งยืน:
15. อันดับ 2 ของโลก ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
ในดัชนี Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI)
ไทยยูเนี่ยนได้คะแนนที่ 99 เปอร์เซ็นไทล์ด้านความ
ยั่งยืนโดยรวม ขณะที่ได้คะแนนที่ 100 เปอร์เซ็นไทล์
ในด้านการสรุปประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ การบริหาร
จัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต จรรยาบรรณธุรกิจ
และแนวปฏิบัติด้านแรงงาน การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม สุขภาพ
และโภชนาการ การรายงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องในเรื่องน�้ำ การรายงานด้านสังคม
และสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นผลมาจาก SeaChange®
กลยุทธ์ความยั่งยืนทั่วโลกของไทยยูเนี่ยน นับเป็น
ปีที่ 8 ติดต่อกันแล้วที่ไทยยูเนี่ยนได้รับคัดเลือกให้
ติดในดัชนี DJSI โดยไทยยูเนี่ยนครองอันดับ 1
ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารในปี 2561
และปี 2562 และครองอันดับ 2 ในปี 2563
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16. อันดับ 1 ในดัชนี Seafood Stewardship Index
(SSI) โดย World Benchmarking Alliance
(WBA) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
ไทยยูเนี่ยนได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในล�ำดับที่ 1
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ธรรมาภิบาลและกลยุทธ์
ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้รับ
การจัดอันดับให้อยู่ในล�ำดับที่ 1 ในปี 2562 ด้วย
เช่นกันซึ่งเป็นปีที่ดัชนีดังกล่าวเปิดตัวเป็นครั้งแรก
อย่างไรก็ตาม ดัชนี SSI เว้นการจัดอันดับในปี 2563
เนื่องจากโควิด 19 โดยดัชนี SSI เป็นการประเมิน
บริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก
ทั้งหมด 30 บริษัท ในด้านการผลักดันการจัดการ
ระบบนิเวศน์ชายฝั่งและมหาสมุทรอย่างยั่งยืน
และการด�ำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยองค์การสหประชาชาติ
17. รางวัล Best Sustainability Excellence
Award จากงาน SET Awards 2021 ซึ่งจัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และนิตยสารการเงินการธนาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบรางวัล
ความยั่งยืนให้กับไทยยูเนี่ยน ซึ่งได้รับรางวัลนี้
ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000
ล้านบาท ถึง 100,000 ล้านบาท โดยบริษัท
มีการด�ำเนินงานยอดเยี่ยมในด้านการจัดหาแรงงาน
อย่างมีจริยธรรม และการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย
ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® ที่บริษัท
ด�ำเนินการทั่วโลก นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังได้รับ
คัดเลือกให้ติดอันดับในดัชนีหุ้นยั่งยืน Thailand
Sustainability Investment Index (THSI)
ประจ�ำปี 2564

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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18. ไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับ
ดัชนี FTSE4Good Emerging Index
เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน
ดัชนี FTSE4Good Emerging Index
เป็นดัชนีที่ต่อยอดมาจากดัชนี FTSE4Good
Index Series ซึ่งช่วยนักลงทุนในการพิจารณา
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล
(Environmental, Social and Governance:
ESG) ในการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบ
ส�ำหรับการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของ
องค์กร ดัชนี FTSE4Good Emerging Index
เปิดตัวครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2559 ครอบคลุม
บริษัทในประเทศเกิดใหม่กว่า 20 ประเทศ
19. รางวัลระดับโกลด์ คลาส (Gold Class)
ในรายงาน Sustainability Yearbook 2021
ของ S&P Global ประจ�ำปี 2564
ไทยยูเนี่ยนได้รับการจัดอันดับให้อยู่ล�ำดับที่ 1
ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ส�ำหรับ
ประเด็นด้านสังคม ซึ่งประเมินเรื่องสิทธิมนุษยชน
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และอยูใ่ นล�ำดับ
ที่ 2 ในสองหัวข้อ หัวข้อแรกคือเรื่องสิ่งแวดล้อม
ซึ่งครอบคลุมเรื่องกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ และการจัดหาวัตถุดิบ
และในหัวข้อที่สอง เรื่องเศรษฐกิจและธรรมภิบาล
ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสุขภาพและโภชนาการ
การจัดการเรื่องนวัตกรรม และการจัดการในห่วงโซ่
อุปทาน ไทยยูเนี่ยนเป็นเพียง 1 ใน 2 บริษัทที่ได้รับ
รางวัลระดับโกลด์ คลาส ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหาร จากการประเมินด้านความยั่งยืน
องค์กรทั่วโลกของ S&P ที่มีการประเมินบริษัท
มากกว่า 7,000 แห่ง จาก 61 อุตสาหกรรมทั่วโลก

และผลการดำ � เนิ น งาน

20. รางวัลความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Excellence
Award จากงาน Thailand Corporate
Excellence Awards ประจ�ำปี 2564 จัดโดย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA  
ไทยยูเนี่ยนได้รับรางวัล Sustainable
Development Excellence Award
จากงาน Thailand Corporate Excellence
Awards ประจ�ำปี 2564 ซึ่งจัดโดย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA
ในฐานะที่ทุ่มเทงานด้านความยั่งยืนอย่างยอดเยี่ยม
21. รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมในฐานะองค์กรที่มี
ความมุ่งมั่นด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สูงสุดในประเทศไทย จากนิตยสาร FinanceAsia
ในการจัดอันดับบริษัทยอดเยี่ยมครั้งที่ 21
ภูมิภาคเอเชีย
รางวัลนี้เป็นการส�ำรวจความคิดเห็นจากผู้จัดการ
การลงทุนและนักวิเคราะห์ฝั่งซื้อกว่า 200 คน
ถึงมุมมองที่มีต่อองค์กรชั้นน�ำของภูมิภาค
22. รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
และการได้รับเลือกให้ติดอันดับดัชนี ESG100
จากสถาบันไทยพัฒน์
ไทยยูเนี่ยนได้รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูล
ความยั่งยืนประจ�ำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์
และได้รับคัดเลือกให้ติดอยู่ใน 100 บริษัทจดทะเบียน
ที่มีผลด�ำเนินงานดีเยี่ยมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งประเมิน
บริษัทจดทะเบียนไทย 824 แห่ง
23. เข้ารอบสุดท้ายรางวัลด้านสิทธิมนุษยชน
จากงาน World Sustainability Awards
ประจ�ำปี 2564 จัดโดย Sustainable Leaders
ไทยยูเนี่ยนเป็น 1 ใน 3 บริษัทที่เข้ารอบสุดท้าย
รางวัลด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งงานมอบรางวัลประจ�ำปี
World Sustainability Awards เป็นการยกย่อง
ความเป็นเลิศด้านความยั่งยืนทางสังคมและองค์กร
และเน้นย�้ำถึงบทบาทส�ำคัญที่องค์กรต่างๆ ต้องมี
ส่วนร่วมเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
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24. รางวัลผู้บุกเบิกการท�ำงานเพื่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนจากกรอบความร่วมมือ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
ดร.แดเรียน แมคเบน อดีตผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการยอมรับจากกรอบความ
ร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
หรือ UN Global Compact ให้เป็น 1 ใน 10
ผู้บุกเบิกการท�ำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว
เป็นผู้น�ำทางธุรกิจที่ได้รับคัดเลือกโดยพิจารณาจาก
ผลงานที่เป็นเลิศในการท�ำงานเพื่อบรรลุถึง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ
ตามพันธสัญญาหลักการ 10 ประการ ว่าด้วยเรื่อง
สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม แรงงานและการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน
25. รางวัล Sustainability Leader Award
จากงาน World Sustainability Awards
ประจ�ำปี 2564 จัดโดย Sustainable Leaders
ดร.แดเรียน แมคเบน อดีตผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รับรางวัลในฐานะเป็นผู้ผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในอุตสาหกรรม
อาหารทะเล
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ด้านองค์กรที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR):
26. รางวัล CSR Award: ในฐานะบริษัทชั้นน�ำที่สร้าง
ความพร้อมให้ชุมชนในประเทศไทย ในการประกาศ
รางวัล 2021 Global Banking & Finance
Awards® โดยนิตยสาร Global Banking
& Finance Review®
ไทยยูเนี่ยนได้รับการยกย่องในด้านการ
ให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ
“ไทยยูเนี่ยนแคร์” บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนและสัตว์ต่างๆ ที่ไทยยูเนี่ยน
มีการด�ำเนินงานอยู่ทั่วโลก
27. รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ประกอบการ ประจ�ำปี 2564
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ไทยยูเนี่ยนและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทโอคินอส
บริษัทแพ็คฟู้ด และบริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์
ได้รับรางวัลในประเภทพัฒนาการด้านความยั่งยืน
และมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ซึ่งยกย่องผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
รวมทั้งให้การสนับสนุนบุคลากรและชุมชนท้องถิ่น
และขับเคลื่อนความยั่งยืนให้พัฒนายิ่งขึ้นไป
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และผลการดำ � เนิ น งาน
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03 งบการเงิ น

นวัตกรรม:  

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์:

28. รางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม จากการ
ประกาศผลรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจ�ำปี 2564
โดยส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ไทยยูเนี่ยนได้รับรางวัลในประเภทองค์กรขนาดใหญ่
ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมซึ่งมีประสิทธิภาพ
ยอดเยี่ยมในทุกแง่มุมของการด�ำเนินงาน
ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การด�ำเนินธุรกิจ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมความรู้
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การบริหารทรัพยากร
และห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาการผลิตและการใช้
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตผลอย่างมีประสิทธิภาพ

33. รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding
Investor Relations Award) ประจ�ำปี 2564
จากการประกาศรางวัล SET Awards 2564
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และนิตยสารการเงินการธนาคาร
ไทยยูเนี่ยนได้รับการยกย่องในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด ระหว่าง 30,000 - 100,000 ล้านบาท
ในความโดดเด่นด้านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

29. รางวัลความเป็นเลิศทางนวัตกรรม
จากการประกาศผลรางวัล Thailand Corporate
Excellence Awards 2021 โดยสมาคมจัดการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย
ไทยยูเนี่ยนได้รับการยกย่องในด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอุตสาหกรรมที่ยอดเยี่ยม รางวัลนี้
มอบให้กับบริษัทที่ใช้ต้นแบบธุรกิจที่เหมาะสมของ
ตนในการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ซึ่งท�ำให้การด�ำเนินงานของบริษัท
มีความคล่องตัวและเป็นเครื่องจักรใหม่ที่ผลักดัน
การเติบโต
30. รางวัลบริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม
จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2021
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และนิตยสารการเงินการธนาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบรางวัลนี้ให้กับ
ไทยยูเนี่ยนในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 100,000 ล้านบาท โดยยกย่องนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จากท้องทะเลลึกของบริษัท ซึ่งสะท้อนถึง
การเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืนของบริษัท

31. หนึ่งในผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด
Global Most Innovative Knowledge
Enterprise (MIKE) Awards 2021
รางวัลนี้มอบให้กับความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
ขององค์กร และการพัฒนาองค์ความรู้เป็นผลิตภัณฑ์
บริการ และโซลูชั่นที่เยี่ยมยอด นอกจากนี้
ไทยยูเนี่ยนยังเป็นหนึ่งในผู้ได้รับเหรียญทอง
รางวัล Thailand Most Innovative Knowledge
Enterprise (MIKE) 2021 ซึ่งจัดโดย
สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้
และนวัตกรรม (IKI SEA) ภายใต้ศูนย์แห่ง
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
32. รางวัล Product Category Award จากการ
ประกวด International Innovation Awards
2021 โดย Enterprise Asia
บริษัทธรรมชาติ ซีฟู้ดได้รับการยกย่องจาก
ผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกกรม “เบคอนแซลมอน”
รางวัลนี้เป็นรางวัลระดับภูมิภาคประจ�ำปีที่ยกย่อง
นวัตกรรมที่โดดเด่นในประเภทผลิตภัณฑ์
บริการ และโซลูชั่น องค์กรและวัฒนธรรม
โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ
ลงทุนในด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

34. หลายรางวัลจากงาน 2021 Global Banking
& Finance Awards® โดยนิตยสาร Global
Banking & Finance Review®
• รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมในเอเชีย
ประเภทบริษัท
• รางวัลหัวหน้ากลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์แห่งปี
ในประเทศไทย ประเภทผู้เข้ารับต�ำแหน่งใหม่
นางสาวกวลี ทองสมอางค์
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
รางวัล Global Banking & Finance Awards®
มอบให้กับบริษัทที่มีความเป็นเลิศด้าน
ผลประกอบการ กลยุทธ์ นวัตกรรม ความส�ำเร็จ
และการพัฒนาการที่ก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
ที่สร้างแรงบันดาลใจภายในภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ
รางวัลนี้จัดโดย Global Banking & Finance
Review® ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นน�ำด้านการเงิน
ในภูมิภาคส�ำหรับนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์
ทางการเงิน และผู้บริหารระดับสูงในเอเชีย
และบริษัทที่ติดอันดับใน Fortune 500

04 เอกสารแนบ
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35. รางวัล Best Investor Event Award จากการ
ประกาศผลรางวัล IR Magazine Awards 2021
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนิตยสาร IR
ไทยยูเนี่ยนได้รับการยกย่องในความเป็นเลิศ
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์และความกระตือรือร้น
ในการมีส่วนร่วมกับนักลงทุน นิตยสาร IR
Magazine เป็นนิตยสารที่ได้รับการยอมรับ
ก่อตั้งโดยกลุ่ม The Economist Group
รางวัลจากนิตยสารเป็นเครื่องแสดงถึงมาตรฐาน
ความเป็นเลิศด้านนักลงทุนสัมพันธ์และแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีมากว่า 20 ปี
36. รางวัลบริษัทที่มีความโดดเด่นมากที่สุด
ในประเทศไทย ประเภทธุรกิจเกษตร
จากการจัดอันดับบริษัทยอดเยี่ยมประจ�ำปี 2564
ของ Asiamoney Asia
รางวัลนี้มาจากการส�ำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน
1,071 ราย ซึ่งมีการให้คะแนน 5,787 เสียง
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดเอเชีย 13 แห่ง
37. รางวัลทีมนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
ประเภทผู้ผลิตและส่งออกอาหาร
จากการประกาศผลรางวัล International
Finance Awards 2021
International Finance เป็นนิตยสารธุรกิจ
และการเงินระดับสูง จัดพิมพ์โดยบริษัท
International Finance Publications
ของประเทศสหราชอาณาจักร โดยยกย่อง
บุคลากรที่มีความสามารถของอุตสาหกรรม
ทักษะความเป็นผู้น�ำ ความมั่งคั่งสุทธิ
ในอุตสาหกรรม และศักยภาพในระดับสากล
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การวิจัยและนวัตกรรม
ของไทยยูเน่ียน

ปี 2564 เป็ น ปี แ ห่ ง การเปลี่ ย นแปลง ทุ ก ประเทศทั่ว โลก
ต้ อ งต่ อ สู ้ รั บ มื อ กั บ โรคระบาดที่ ผู ้ เ ชี่ย วชาญมองว่ า เป็ น
ผลมาจากความแปรปรวนของระบบนิเวศ การกระท�ำของมนุษย์
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศ ได้ส่งผลให้ปฏิกิริยา
สัมพันธ์ระหว่างเชื้อโรคและผู้รับเชือ้ (host) เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งน่าจะท�ำให้เพิ่มโอกาสการกลายพันธุ์ของเชื้อโรค และผล
ที่ ตามมาคื อ โอกาสในการเกิ ด โรคระบาดใหม่ ด้ ว ยเหตุ นี้
การดูแลสภาพแวดล้อมของเราจึงเป็นสิ่งส�ำคัญและเร่งด่วน
ที่ สุ ด ในช่ ว งเวลานี้ สิ่ง ที่ ส� ำ คั ญ ในขณะนี้ คื อ การร่ ว มมื อ กั น
ในการดูแลสุขภาพของประชากร ส�ำหรับไทยยูเนีย่ น เราถือว่าเป็น
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ส�ำ คั ญ และจะไม่ เ ป็ น เพี ย งค� ำ พูด เท่ า นั้น
แต่บริษัทยังแสดงให้เห็นผ่านแนวทางในการลงทุนของบริษัท
ต่อไปข้างหน้าอีกด้วย

ในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม แบรนด์ ZEAvita ซึ่ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เสริม อาหารแบรนด์ ห ลั ก ของไทยยู เ นี่ ย น ได้ เ ปิ ด ตั ว ผลิ ตภั ณ ฑ์
คอลลาเจนและแคลเซียม พร้อมกับเปิดตัวอาหารเสริมเพิ่มภูมคิ มุ้ กัน
และน�้ำมันปลาในเดือนกันยายน โดยวางจ�ำหน่ายในร้านค้าชั้นน�ำ
ที่คัดสรรแล้วกว่าร้อยแห่ง และสามารถครองส่วนแบ่งการตลาด
ได้อย่างน่าสนใจ แนวทางของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้เกิดจาก
วิสัยทัศน์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยใช้ทุกส่วน
ของปลาทูนา่ ทุกตัวทีม่ าจากท้องทะเล สิ่งนีส้ ะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจ
ของไทยยูเนี่ยน ที่ยึดมั่นในการสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม
งานวิจัยทางการแพทย์แสดงให้เห็นถึงประโยชน์มากมายซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆ ของปลาทูน่า ไม่ว่าจะเป็นแคลเซียม
ไฮดรอกซีแอปาไทต์ที่ได้จากกระดูกปลาทูน่า ไปจนถึงน�้ำมันทูน่า
ทีม่ กี รด DHA สูง ซึ่งมีคณ
ุ สมบัตใิ นการต้านการอักเสบในร่างกาย
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าคือ ทูน่าเอสเซนส์ ซุปปลาทูน่าสกัด
ที่พัฒนาจากผลิตผลเฉพาะจากกระบวนการแล่ปลาทูน่าซึ่งได้รับ
การจดสิทธิบัตรของไทยยูเนี่ยน งานวิจัยต่างๆ เปิดเผยถึงการพบ
สารโพลีเปปไทด์ทไี่ ด้จากทูนา่ ในผลิตภัณฑ์เอสเซนส์ และมีผลพิสจู น์
มากมายที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์หลายประการ อีกทั้ง ยังมี
ส่วนช่วยให้นอนหลับได้ดี
นอกจากนี้ บริษทั ยังเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการรักษา
โรคที่ พิ สู จ น์ ไ ด้ ใ นทางการแพทย์ โดยมี ค วามสนใจในการน� ำ
ส่วนต่างๆ ของปลาทูนา่ มาใช้ในด้านต่างๆ อาทิ ส่งเสริมด้านสุขภาพ
ทางอารมณ์ แ ละการรั บ รู ้ การดู แ ลหลอดเลื อ ด การดู แ ลไต
และการป้องกันภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกจากมะเร็ง

โปรตีนทางเลือก
โปรตีนทางเลือกเป็นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทเี่ ปิดตัวภายใต้แบรนด์ OMG
Meat ในประเทศไทย เมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการช่วย
เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคจากเนื้อสัตว์ ไปสู่การบริโภคโปรตีน
ที่ได้จากพืช (เนื่องจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการ
บริโภคเนื้อสัตว์อยู่ในระดับสูงกว่าการบริโภคพืช) โดยผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มนี้ช่วยส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังช่วยป้องกันโอกาสที่จะเกิดการ
เจ็บป่วย เนือ่ งจากเป็นโปรตีนทีไ่ ม่มคี ลอเลสเตอรอล มีไขมันอิ่มตัวต�ำ่
และมีพิวรีนต�่ำ อีกทั้งยังเป็นแหล่งใยอาหารที่ส�ำคัญ
นอกเหนือจากแบรนด์ OMG Meat ความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ น�ำไปสู่การขยายผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกของไทยยูเนี่ยน
ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและยุโรป และยังมีส่วนที่อยู่ระหว่างการเจรจา
เพื่อขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ
ด้ ว ยเป้ า หมายของบริษั ท ในการสร้ า งสุ ข ภาพที่ ดี ใ ห้ กั บ ผู ้ ค น
ไปพร้อมกับการดูแลท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์ ท�ำให้การท�ำงาน
ด้านความยั่งยืน สิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวติ ที่ดีไม่ได้เป็น
เพียงแค่วิสัยทัศน์ทั่วๆ ไป แต่เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ
ต่อเศรษฐกิจ

บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
ส�ำหรับท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์
ส่วนหนึ่งของเป้าหมายตามกลยุทธ์ SeaChange® ที่ไทยยูเนี่ยน
ให้ค�ำมั่น คือบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัท
ทั้งหมด จะเป็นวัสดุทสี่ ามารถน�ำกลับมาใช้ได้ใหม่ สามารถรีไซเคิลได้
หรือสามารถย่อยสลายได้ภายในปี 2568 เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้
ศูนย์นวัตกรรม GIC ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ที่มุ่งเน้นเพื่อความยัง่ ยืน โดยไม่ได้มองเพียงแค่องค์ประกอบของ
บรรจุภัณฑ์ แต่เรายังค�ำนึงถึงภาพรวมของการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงครอบคลุมตั้งแต่
บรรจุภั ณ ฑ์ แ บบถุ ง ยื ด หยุ ่ น และบรรจุภั ณ ฑ์ แ บบคงรู ป เช่ น
ถ้วยพลาสติก กระป๋องทีท่ ำ� จากเหล็ก และอะลูมเิ นียม และการน�ำไป
ใช้งานในการผลิตสินค้าทั้งในกลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ การบริโภค
และอาหารสัตว์ (ผลิตภัณฑ์ผ่านความร้อนไปจนถึงผลิตภัณฑ์
แช่แข็ง)
ความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุภณ
ั ฑ์เกิดจากการค้นคว้าวิจยั
จนได้บรรจุภัณฑ์ที่ท�ำจากวัสดุชนิดเดียวกัน (mono-material
solutions) แทนที่ บ รรจุภั ณ ฑ์ ที่ ท� ำ จากวั ส ดุ ห ลายชนิ ด หรือ
บรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ สี ว่ นประกอบของอะลูมเิ นียมซึ่งในปัจจุบนั มีการใช้ใน
บรรจุภณ
ั ฑ์แบบยืดหยุน่ เป้าหมายส�ำคัญคือการพัฒนาเทคโนโลยีที่
สามารถป้องกันการเสือ่ มคุณภาพของสินค้าภายในบรรจุภณ
ั ฑ์และ
ตอบโจทย์เป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยไม่กระทบความปลอดภัย
ของอาหารและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์จอห์น เวสต์ (JOHN WEST)
ปั จ จุบั น ถ้ ว ยและฝาครอบผลิ ตจากวั ส ดุ พ ลาสติ ก ประเภท
พอลิโพรพีลีน (Polypropylene) ที่สามารถน�ำไปรีไซเคิลได้

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

สุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์

01 การประกอบธุ ร กิ จ

แต่มกี ารใช้อะลูมเิ นียมเป็นองค์ประกอบของฝาฟิลม์ ส�ำหรับปิดผนึก
บรรจุภณ
ั ฑ์และมีการใช้พลาสติกประเภท PET ในฟิลม์ หดตัว ซึ่งใน
กระบวนการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์นั้น วัสดุต่างชนิดจ�ำเป็นต้องถูกส่ง
เข้ า สู ่ ก ระบวนการที่ แ ตกต่ า งกั น ในการจั ด การและการก� ำ จั ด
ซึ่ง ความท้ า ทายในการคั ด แยกขยะอาจเป็ น อุป สรรคส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์โดยรวม เนื่องด้วย
ความส�ำคัญของการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคดังกล่าว
ไทยยูเนีย่ นจึงค้นคว้าหาทางแก้ไขซึ่งมุง่ เน้นไปทีก่ ารรีไซเคิลทางเดียว
ทีก่ อ่ ให้เกิดผลได้จริงทั้งต่อสภาพแวดล้อมและสังคม โดยการออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งเอือ้ ต่อการเก็บอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
โครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลในกลุ่มตลาดเป้าหมาย
แม้ว่าจะมีการรีไซเคิลกระป๋องเหล็กและอะลูมิเนียมอยู่แล้วทั่วโลก
แต่ ไ ทยยู เ นี่ ย นได้ ศึ ก ษาทางเลื อ กเพิ่ม เติ ม ในการลดการปล่ อ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตและการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับ
บรรจุภั ณ ฑ์ ต ่ า งๆ ด้ ว ยนวั ต กรรมบรรจุภั ณ ฑ์ ที่ ค ้ น คว้ า โดย
ศู น ย์ น วั ต กรรม ไทยยู เ นี่ ย นมั่น ใจว่ า การคิ ด ค้ น นวั ต กรรม
ที่ตอบโจทย์ด้านความยัง่ ยืนของบริษัท ไม่เพียงแต่ท�ำให้บริษัท
สามารถท�ำตามค�ำมั่นด้านความยั่งยืนทีใ่ ห้ไว้ แต่ยงั ก่อให้เกิดผลลัพธ์
ที่แท้จริง เพื่อรักษาท้องทะเลให้มีความสมบูรณ์ไปถึงคนรุ่นหลัง

โครงการ SPACE-F
ไทยยูเนี่ยนให้การสนับสนุนโครงการ SPACE-F อย่างต่อเนื่อง
โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของ
สตาร์ทอัพเทคโนโลยีอาหารแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่ง
ทรัพยากรส�ำคัญของกิจกรรมด้านนวัตกรรมที่เปิดกว้างส�ำหรับ
บุคคลภายนอก โครงการ SPACE-F ก่อตั้งในปี 2562 เพื่อสร้าง
ระบบนิเวศส�ำหรับสตาร์ทอัพซึ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอาหาร โดยเกิด
จากความร่วมมือของไทยยูเนีย่ น ส�ำนักนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และผลการดำ � เนิ น งาน

สตาร์ทอัพในโครงการ SPACE-F รุ่นที่ 2 ประสบความส�ำเร็จ
ในการพิสจู น์ความเป็นไปได้ของแนวคิด รวมถึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์
ในตลาดและได้รบั เงินลงทุนในปี 2564 ซึ่งในรุน่ ที่ 2 นี้ ประกอบไปด้วย
สตาร์ทอัพ 19 ราย แบ่งเป็นทีมทีอ่ ยูใ่ นระหว่างบ่มเพาะ 10 ทีม และ
ทีมที่อยู่ในระหว่างเร่งการเติบโต 9 ทีม โดยทีมที่เข้าร่วมโครงการนี้
มาจากทั่วโลก ประกอบด้วยสตาร์ทอัพในประเทศ 8 ทีม และสตาร์ทอัพ
ในต่างประเทศ 11 ทีม ทัง้ นีเ้ มือ่ วันที่ 1 เมษายน 2564 ได้จดั สาธิต
ผลงานของทีมทีอ่ ยูใ่ นระหว่างเร่งการเติบโต โดยสตาร์ทอัพทั้ง 9 ทีม
แสดงผลงานให้ผู้เข้าร่วมงานกว่า 170 คนได้ชม และการสาธิต
ผลงานของทีมที่อยู่ในระหว่างบ่มเพาะจัดขึ้นแบบออนไลน์ในวันที่
23 สิงหาคม 2564 โดยสตาร์ทอัพทั้ง 10 ทีม แสดงผลงานให้
ผู้เข้ารับชมกว่า 200 คน
ไทยยูเนีย่ นประสบความส�ำเร็จในโครงการ Green Giving โดยท�ำงาน
ร่วมกับ Trash Lucky ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพในโครงการ SPACE-F
รุ่นที่ 2 ด้วยการบริจาคอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)
ซึ่งท�ำจากขวด PET รีไซเคิล จ�ำนวน 1,000 ชุด โดยมอบให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์ดา่ นหน้า และในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ไทยยู เ นี่ ย นประกาศลงทุ น ใน Orgafeed ผู ้ ผ ลิ ต อาหารสั ต ว์
ทางเลือกจากแมลง และเป็นสตาร์ทอัพในโครงการ SPACE-F
รุ่นที่ 1
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
หนึ่ ง ในผู ้ ผ ลิ ต เครื่อ งดื่ ม ชั้น น� ำ ในภู มิ ภ าคอาเซีย น ได้ ใ ห้ ค� ำ มั่น
ในการสานต่อการให้การสนับสนุนโครงการ SPACE-F ในฐานะ
หุ้นส่วนร่วมภาคเอกชน ในขณะที่ บริษัท ดีลอยท์ หนึ่งในเครือข่าย
ผู ้ ใ ห้ บ ริก ารงานตรวจสอบบั ญ ชีที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก ให้ ค� ำ มั่น
ในการสานต่อการให้การสนับสนุนโครงการ SPACE-F ในฐานะ
หุ ้ น ส่ ว นที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และในเดื อนมกราคม 2565 ได้ มี
การเปิดตัวโครงการ SPACE-F รุน่ ที่ 3 ซึ่งมีสตาร์ทอัพทีม่ คี วามมุง่ มั่น
และประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องเข้าร่วมโครงการ

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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ไทยยูเนี่ยน
อินกรีเดียนท์
ในปี 2560 ไทยยูเนี่ยนได้ลงทุนในหน่วยธุรกิจส่วนประกอบ
อาหาร หรือ ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ (TUI) ที่มุ่งเน้นธุรกิจ
เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประกอบอาหารที่ ผ ลิ ต จากอาหารทะเล ทั้ง นี้
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ บ ริโ ภคที่ เ พิ่ม สู ง ขึ้น
ในผลิ ตภั ณ ฑ์ ท างธรรมชาติ แ ละมี ป ระโยชน์ ท างโภชนาการ
โดยหน่วยธุรกิจนี้ได้น�ำผลงานการค้นคว้าจากศูนย์นวัตกรรม
ไทยยู เ นี่ ย นมาพั ฒ นาต่ อ ยอดขึ้น เป็ น ธุ ร กิ จ และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่มีการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้าง
อนาคตทีย่ ั่งยืนให้กบั อุตสาหกรรมทูนา่ ได้ดว้ ยการใช้ประโยชน์
สูงสุดจากปลาทั้งตัวในกระบวนการแปรรูปของไทยยูเนี่ยน
หน่วยธุกิจ TUI เริ่มต้นด้วยการสกัดน�้ำมันปลาทูน่าที่โรงงาน
ในสมุทรสาคร ประเทศไทย เนื่องจากโรงสกัดน�้ำมันนี้ตั้งอยู่
ใกล้กบั โรงงานแปรรูปปลาทูนา่ ของไทยยูเนีย่ น จึงท�ำให้สามารถ
ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ดใหม่ ต รงจากโรงงานมายั ง โรงสกั ด น�้ำ มั น ได้
การเริ่มต้นด้วยวัตถุดบิ คุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีการสกัดด้วย
อุณหภูมติ ำ�่ จึงสามารถคงไว้ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดบิ
ตามธรรมชาติไว้ได้อย่างดีเยีย่ ม น�ำ้ มันปลาทูนา่ จากหน่วยธุรกิจ
ของ TUI ถือได้ว่ามีปริมาณดีเอชเอที่สูงที่สุดในตลาดน�้ำมัน
ปลาทูนา่ ดีเอชเอมีประโยชน์อย่างมากต่อพัฒนาการทางสมอง
ของเด็กทารก และยังดีต่อสุขภาพของคนทุกช่วงวัยอีกด้วย
น�้ ำ มั น ปลาทู น ่ า ที่ ไ ด้ ม านี้ จ ะถู ก น� ำ ไปท� ำ ให้ บ ริสุ ท ธิ์ที่ โ รงกลั่น
ในเยอรมนีต่อไป
ในปี 2564 หน่วยธุรกิจ TUI ได้เปิดโรงกลั่นน�้ำมันที่รอสตอค
ประเทศเยอรมนี อย่างเป็นทางการ โรงกลั่นน�้ำมันนี้จะท�ำให้
โซ่อุปทานน�้ำมันปลาทูน่าแบบครบวงจรนั้นเสร็จสมบูรณ์ และ
น�้ำมันปลาทูน่าบริสุทธิ์ที่ได้จากโรงกลั่นจะเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ภายใต้แบรนด์ ยูนกี ดีเอชเอ (UniQ® DHA) เนือ่ งจากโรงกลั่น
น�ำ้ มันนีไ้ ม่เพียงแต่จะสามารถท�ำบริสทุ ธิ์เพียงแค่นำ�้ มันปลาทูนา่
เท่านั้น แต่ยงั เปิดโอกาสในการท�ำบริสทุ ธิ์ให้กบั น�ำ้ มันโอเมก้า 3
อื่นๆ อีกด้วย ปีนี้จงึ เป็นปีที่มีโครงการริเริ่มหลายโครงการ
เพื่อที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากโรงกลั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์
ทีห่ ลากหลายทางโภชนาการรวมไปถึงนมผงส�ำหรับเด็กแรกเกิด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์โภชนาการบ�ำบัด และอาหาร
ที่มีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพต่างๆ นอกจากนี้
หน่วยธุรกิจ TUI ยังเปิดโรงสกัดน�้ำมันแห่งใหม่ในประเทศ
เซเชลส์ในช่วงกลางปี เพื่อส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานในทวีปยุโรป
ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

หน่วยธุรกิจ TUI เปิดไลน์เครื่องจักรการผลิตใหม่ที่โรงงานสงขลา
แคนนิ่ง ที่จังหวัดสงขลา และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่ ยูนีกโบน
(UniQ®BONE) ผงแคลเซียมบดละเอียดจากกระดูกปลาทูน่า
ยูนีกโบนมีปริมาณแคลเซียมและฟอสฟอรัสในสัดส่วน 2 ต่อ 1
ในรูปของไฮดรอกซีแอปาไทต์ธรรมชาติ ซึ่งมีโครงสร้างเหมือนกระดูก
และฟันของคน และยังมีปริมาณคอลลาเจนถึงร้อยละ 17 ทีเ่ กิดขึ้นเอง
ในวัตถุดิบธรรมชาติ ด้วยคุณลักษณะที่เป็นผงละเอียดสีขาวนวล
ไม่มกี ลิ่นรสทีจ่ ะไปเปลีย่ นแปลงรสสัมผัสในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ยูนกี โบน
จึงสามารถน�ำไปใช้ได้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์ ไม่วา่ จะเป็นในรูปของ
อาหาร แคปซู ล อั ด เม็ ด หรือ เป็ น สารอาหารเพิ่ม ลงในอาหาร
และผลิตภัณฑ์เสริมส�ำหรับสัตว์เลี้ยง
ปี 2564 ถือเป็นอีกหนึ่งปีส�ำคัญในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
เข้าสูธ่ รุ กิจฟังก์ชนั นัลโปรตีน (functional protein) หน่วยธุรกิจ
TUI ได้ทำ� งานอย่างเข้มข้นในหลายๆ กิจกรรม ทั้งในเรื่องการท�ำวิจยั
การตลาดเชิงลึก กระบวนการผลิตการตลาด (route to market)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย การก่อสร้างโรงงาน การศึกษา
กฎระเบียบของสินค้า และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
การใช้ทกุ ส่วนของปลาให้เกิดประโยชน์สงู สุดนี้ หน่วยธุรกิจ TUI ยัง
มุง่ เน้นสนับสนุนกลยุทธ์ “Healthy Living, Healthy Oceans”
ของไทยยูเนี่ยน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถสอบทวนแหล่งที่มาได้
อย่างครบวงจร เริ่มต้นจากวัตถุดิบที่ยั่งยืน ผ่านกระบวนการผลิต
ที่สามารถคงคุณค่าของสารอาหารธรรมชาติไว้ได้อย่างครบถ้วน
และส่งต่อให้ลูกค้าในการผลิตหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพต่อไป

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

และผลการดำ � เนิ น งาน

คุณภาพและมาตรฐาน
ความปลอดภัยอาหาร

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนตระหนักดีถึงความต้องการของผู้บริโภค
ในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ดังนั้น เราจึงท�ำงานร่วมกับคูค่ า้
เพือ่ ช่วยพวกเขาให้สามารถส่งมอบสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูต่ ลาดโดยมี
คุณภาพตามที่ก�ำหนด

พันธกิจของเรา
ที่มอบให้กับลูกค้า
เรื่องคุณภาพและมาตรฐาน
ความปลอดภัยอาหาร
ส�ำหรับลูกค้าของเรา
เป็นเรื่องที่ไทยยูเนี่ยน
ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับหนึ่ง
เสมอมา ซึ่งเป็นรากฐาน
ของทุกสิ่งที่เราท�ำ

เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตลอด
ทุ ก ขั้น ตอนในระบบห่ ว งโซ่ อุป ทาน ไทยยู เ นี่ ย นส่ ง ที ม งานออก
ตรวจสอบ ณ สถานที่จริง รวมทั้งวิเคราะห์วิธีการและมาตรฐาน
การผลิต การตรวจสอบมาตรฐานซัพพลายเออร์ของเรา ตลอดจน
การรายงานอย่ า งสม�่ ำ เสมอ รวมทั้ง การตรวจสอบพิ เ ศษตาม
ค�ำขอ หรือการตรวจสอบตามก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนดไว้ตามเงื่อนไข
ของสัญญา การบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือในการตรวจสอบ
เหล่านี้ มีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ซัพพลายเออร์สามารถ
ด�ำเนินงานได้ตามมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ของไทยยูเนี่ยน
บริษทั มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทดสอบอาหารของตนเอง ซึ่งได้รบั การรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข และได้ รั บ รางวั ล ห้ อ งปฏิ บั ติก ารดี เ ด่ น
ในปี 2553 จากส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

04 เอกสารแนบ
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บริษทั ยังคงเดินหน้าสูค่ วามเป็นเลิศด้านความปลอดภัยด้านอาหาร
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งเห็นได้
จากการขอรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เช่น มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร) มาตรฐาน
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point
หรือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤตในการผลิต
อาหาร) มาตรฐาน BRC (British Retail Consortium หรือ
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร) มาตรฐาน
ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานอาหารโคเชอร์ มาตรฐานอาหาร
ฮาลาล มาตรฐาน BAP (Best Aquaculture Practices) หรือ
การรับรองกระบวนการเลี้ยงสัตว์น�้ำตลอดห่วงโซ่อุปทาน
นอกจากนี้ สินค้าของบริษัทยังมีข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้บริโภค
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคสามารถบริโภคสินค้าได้อย่างปลอดภัย
สินค้าของทางบริษทั มึคณ
ุ ภาพสูงเนือ่ งจากบริษทั มีแผนการป้องกัน
การปลอมแปลงอาหาร และแผนการป้ อ งกั น สิ น ค้ า อาหารจาก
การปนเปื้อนโดยเจตนา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยจาก
การปนเปื้อนโดยเจตนาและไม่เจตนา

การด� ำ เนิ น งานด้ า นคุ ณ ภาพและมาตรฐานความปลอดภั ย
อาหาร เป็นไปตามนโยบายด้านคุณภาพของบริษัท:
ไทยยูเนี่ยนทุ่มเทในการผลิตอาหารทะเลแปรรูปคุณภาพสูง
ทีม่ คี วามปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ถูกต้องตามข้อก�ำหนด และ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เรายังคงเดินหน้าพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปในด้านนี้
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามนโยบายและเป็นไป
ตามมาตรฐานของหน่ ว ยงานที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลจากภายนอก
ทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัย

ระบบการจัดการคุณภาพ:
ความปลอดภัยอาหารและสุขลักษณะ
ระบบการจัดการคุณภาพของเราเป็นระบบที่เรายึดถือและปฏิบัติ
ทั่ว โลกเพื่ อ ให้ ไ ด้ อ าหารที่ ป ลอดภั ย และมี คุ ณ ภาพเป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนด รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้บริโภค
ระบบบริหารคุณภาพของบริษัทได้รับการตรวจสอบและรับรอง
โดยหน่วยงานรับรองอิสระที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบว่าการด�ำเนินการ
ของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ตรงตามมาตรฐานสากล
และสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริหารคุณภาพของบริษทั เริ่มต้นจากการควบคุมกระบวนการ
จัดหาวัตถุดิบโดยเราต้องท�ำงานร่วมกับคู่ค้าเพื่อช่วยปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งระบบนี้ช่วยตอบสนองความต้องการ
ของโลกด้านความปลอดภัยอาหาร รวมถึงประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคุณภาพ ความซื่อตรง สิ่งแวดล้อม และสังคม

• ได้รับการรับรองมาตรฐานโลก
ด้านความปลอดภัยอาหาร BRC
จาก Lloyd’s Register
International (Thailand)
Limited

• ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 14001 ด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม จาก Lloyd’s
register international
(Thailand) Limited

• ได้รับการรับรองมาตรฐาน MSC
Chain of Custody (Marine
Stewardship Council)
จาก SGS

• ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 จากส�ำนัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
และจากส�ำนักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (ACFS)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• ได้รับการรับรองมาตรฐาน
แนวปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
ยอดเยี่ยม (BAP) จาก NSF
• ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากองค์การอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกา (USFDA)
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแล
เรื่องการตรวจสอบคุณภาพ
ของอาหาร
• ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
ส�ำนักตรวจสอบอาหารของแคนาดา
(CFIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่
ในการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร

• ได้รับการรับรอง GMP ในด้าน
การผลิตอาหารจากกรมประมง
กรมปศุสัตว์ และจากส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
• ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบการวิเคราะห์อันตราย
และจุดควบคุมวิกฤตในการผลิต
อาหาร (Hazard Analysis and
Critical Control Point,
HACCP) จากกรมประมง
ประเทศไทย  
• ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหาร
ฮาลาล จากคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย
• ได้รับการรับรองมาตรฐาน
อาหารโคเชอร์ จาก Union of
Orthodox Jewish
Congregations of
America ส�ำหรับโรงงาน
ผลิตปลาทูน่า และปลาซาร์ดีน
ในภาชนะปิดสนิท
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นโยบายด้านคุณภาพของไทยยูเนี่ยน

• ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001 ระบบบริหารงาน
คุณภาพ จาก Lloyd’s register
international (Thailand)
Limited

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

การรับรองจากสถาบันต่างๆ ในด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของไทยยูเนี่ยน:

01 การประกอบธุ ร กิ จ

   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน

ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

03 งบการเงิ น

เก็บกักน้ำฝน
มาใชประโยชน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ว�สัยทัศนของเรา คือ การมุงมั�นที่จะเพิ�มการใชน้ำหมุนเว�ยน (reuse)
และ น้ำร�ไซเคิล (recycle) ใหไดมากที่สุดเพื่อลดผลกระทบตอสิ�งแวดลอม
และลดผลกระทบดานการขาดแคลนน้ำ และคงไวซ�่งการควบคุมอยางเครงครัด
ในการรักษาเร�่องความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลในฐานะผูผลิตอาหาร
ในปจจ�บันเรายังอยูในขั�นตอนทดลองกับโรงงานนำรองของเรา

เรามี ม าตรการที่ ค รอบคลุ ม อย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ป้ อ งกั น
การติ ด เชื้อ ภายในโรงงานตั้ง แต่ ป ี 2563 ซึ่ง ประกอบด้ ว ย
การเว้นระยะห่าง การสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
และการแบ่งกลุ่มสลับเข้าท�ำงาน บริษัทยังมีขั้นตอนที่รัดกุม
ในกรณี พ บผู ้ ติด เชื้อ ซึ่ง รวมถึ ง การแยกและดู แ ลพนั ก งาน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเพือ่ กักตัวตามแนวทางของรัฐบาล เราจัดให้มี
การตรวจสอบและตรวจหาเชื้อพนักงานที่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
พร้ อ มทั้ง ท� ำ ความสะอาดฆ่ า เชื้อ บริเ วณที่ ผู ้ ติด เชื้อ สั ม ผั ส
นอกจากนี้ เรายังได้จัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้กับพนักงาน ทั้งที่
เป็นวัคซีนภายใต้โครงการของรัฐบาล และในส่วนทีบ่ ริษทั สมทบ
ให้กับพนักงาน

เรายังคงให้ความส�ำคัญกับการจัดการความเสี่ยงด้านอัคคีภัย
ที่โรงงานของเรา ในปี 2563 เราได้ท�ำการประเมินโรงงาน เพื่อหา
ช่องว่างและมาตรการลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึ้น ในปี 2564 เราได้เริ่ม
ด�ำเนินโครงการควบคุมความเสีย่ ง อันประกอบไปด้วยการยกระดับ
ระบบป้องกันอัคคีภัย การเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบสายไฟและ
อุปกรณ์ ไฟฟ้า รวมถึงการบ�ำรุงรักษาและก�ำหนดข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัยเบือ้ งต้นในโครงการใหม่ๆ ของเรา เราตั้งงบประมาณ
กว่า 200 ล้านบาทในช่วง 5 ปีขา้ งหน้าเพือ่ ยกระดับอุปกรณ์ปอ้ งกัน
อัคคีภัยที่โรงงานของเรา

อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงานต่อ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน
(พนักงานและผู้รับเหมาในโรงงาน)
1

0.89
0.74

ลดลง 13%
0.57
0.42

0.46

0.39

0
2559 2560 2561 2562 2563 2564
หมายเหตุ: 1 ความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงานอยู่ที่ต่อ
200,000 ชั่ว โมงท� ำ งาน (พนั ก งานและผู ้ รั บ เหมาในโรงงาน และสามารถ
ดูรายละเอียดขอบเขตการรายงานได้ที่รายงานความยั่งยืนปี 2564)

ใชน้ำสำหรับหลอเย็น
(cooling tower)
แทนการสงไปโดยตรงไป
ที่ระบบบบำบัดน้ำเสีย

(ระบบบำบัดน้ำเสีย)

น้ำปะปา
น้ำผิวดิน
น้ำบาดาล

ควบคุมคุณภาพน้ำ
ที่ปลอยออกสู
แหลงธรรมชาติ
อยางเครงครัดใหเปน
ไปตามกฎหมายกำหนด

ความสะอาด
(บัดน้ำขั�นตน)

น้ำที่ผานคุณภาพ
จะถูกปอนเขาโรงงาน
เพื่อใช

น้ำเสียสงเขา
ระบบบำบัด
ทำความสะอาด

( ระบบกรองน้ำ Reverse
Osmosis (RO) )

ระบบสาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภค
เชน หมอตมน้ำ
เปนตน

Cleaning

ใชสำหรับอ�ปกรณ
และการทำความสะอาด
ที่ระบบบำบัดน้ำเสีย

นำน้ำกลับมาใชใหม (หลังจากการบำบัดใหไดตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด)
หมุนเว�ยน
(reuse และ recycle)
ทำสวน

น้ำร�ไซเคิล (ผานการบำบัด
ดวยระบบ RO เทียบเทา
กับคุณภาพน้ำดื่ม)

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริษั ท มุ ่ ง มั่น ในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ง แวดล้ อ มอยู ่ เ สมอ โดยได้ มี
การศึกษาค้นคว้านวัตกรรมและริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อช่วย
ลดการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบเชิง ลบต่ อ
สิ่งแวดล้อม เรายังคงให้ความส�ำคัญกับการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การใช้น�้ำ และปริมาณขยะฝังกลบ

เปรียบเทียบปี 2564 กับ 2563
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 0.7 ในปี 2564 เราได้
ขยายโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงงานของเรา โดยมีส่วนที่
ติดตั้งเพิ่มและติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2564 รวม 7 เมกะวัตต์
• การใช้น�้ำของเราลดลงร้อยละ 7 นอกเหนือจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้นำ�้ เรายังให้ความส�ำคัญกับการน�ำน�ำ้ กลับมา
ใช้ ใ หม่ แ ละการรีไ ซเคิ ล น�้ ำ เพื่ อลดปริม าณการน� ำ น�้ ำ ออกมาใช้
ในฐานะผู้ผลิตอาหารแปรรูป ความปลอดภัยอาหารและคุณภาพ
ของอาหารต้องไม่ได้รบั ผลกระทบ ทั้งนี้ เราก�ำลังท�ำงานอย่างใกล้ชิด
ร่วมกับฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม เพือ่ รักษา
การควบคุมคุณภาพของการผลิต และสามารถลดการใช้น�้ำ
และการปล่อยน�้ำได้ในเวลาเดียวกัน

น้ำร�ไซเคิล (ผานการบำบัด
ดวยระบบ UF และการฆาเช�้อเทียบเทาคุณภาพน้ำปะปา)

• การทิ้งขยะฝังกลบเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 โดยเราให้ความส�ำคัญกับ
การแยกขยะและการน�ำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปริมาณ
ขยะทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ เราสามารถลดการทิ้งขยะ
ลงได้ประมาณ 142,963 ตัน โดยวิธีการหลักที่นำ� มาใช้ ได้แก่
การลดกากตะกอนจากการบ�ำบัดน�ำ้ เสียโดยใช้เตาเผาก๊าซชีวภาพ
การแปลงกากตะกอนจากการบ�ำบัดน�ำ้ เสียเป็นปุย๋ และการจัดเก็บ
บรรจุภัณฑ์ (ของวัตถุดิบ) เพื่อน�ำไปรีไซเคิล

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษั ท สร้ า งสถานที่ ท� ำ งานที่ ป ลอดภั ย เพื่ อ ลดความเสี่ ย งใน
การบาดเจ็บและการเสียชีวิต ในปี 2564 เราลดอัตราความถี่
การเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขั้นหยุดงานของพนักงาน (LITFR ) ได้รอ้ ยละ 13
เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2563 เรามี ก ารปรั บ ปรุ ง ขั้น ตอนการบริห าร
จั ด การอุบั ติเ หตุ ใ ห้ เ ข้ ม งวดขึ้น ซึ่ง รวมถึ ง การรายงานอุบั ติเ หตุ
และการยกระดับความเร่งด่วนเพื่อให้มีการสอบสวนหาสาเหตุ
ของอุบัติเหตุที่เหมาะสม รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลและการด�ำเนิน
มาตรการป้องกันในทุกโรงงานและส�ำนักงานของเรา นอกจากนี้
เรายั ง คงรั ก ษาอั ต ราความถี่ ก ารเจ็บ ป่ ว ยจากการท� ำ งานของ
พนักงานไว้ที่ระดับศูนย์

ไทยยูเนี่ยนให้ความส�ำคัญสูงสุดกับสุขภาพ ความปลอดภัย
และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน คู่ค้า ซัพพลายเออร์ ลูกค้า
และชุมชนท้องถิ่นอยูเ่ สมอ เราท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล ผู้น�ำชุมชน และองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร เพื่อดูแล
ความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนของเรา
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Water Management Diagram

“เรามุงมั�นอยางตอเนื่องในการลดการใชน้ำ
และการลดความสปกรกของน้ำเสียที่ปลอย
ออกจากโรงงาน”

โควิด 19  

04 เอกสารแนบ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

01 การประกอบธุ ร กิ จ

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป (Ambient Seafood) ประกอบด้วยสินค้าหลักคือสินค้าบรรจุกระป๋องที่จําหน่าย
ให้ผู้บริโภคผ่านช่องทางค้าปลีกและบางส่วนผ่านช่องทางค้าส่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มนี้รวมถึงปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน
ปลาแซลมอน ปลาแมคเคอเรล และปลาเฮอร์ริ่ง โดยลักษณะการทําธุรกิจและอัตราการทํากําไรของสินค้าต่างๆ ในกลุ่มนี้
มีแนวโน้มทีค่ ล้ายคลึงกัน โดยผูบ้ ริโภคจะให้ความสนใจในตัวแบรนด์สนิ ค้าเป็นหลัก ซึ่งเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้า
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์เป็นที่รู้จักแพร่หลายจะสามารถตั้งราคาได้สูงกว่าสินค้ารับจ้างผลิตที่ติดตราของผู้ค้าปลีก
ทั่วไปได้ ซึ่งเป็นผลพวงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ และส่วนต่างทางด้านราคานั้นจะมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับสถานะทางการตลาดของแบรนด์ ลักษณะการแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์
และความรู้สึกผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ เป็นต้น
ในปี 2564 ยอดขายของกลุม่ ผลิตภัณฑ์นคี้ ดิ เป็นเงิน 58,955 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของยอดขายรวมทั้งกลุม่ บริษทั
ซึ่งมาจากผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าเป็นหลัก และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้
กว่าร้อยละ 59 ของยอดขายจากกลุ่มสินค้านี้มาจากสินค้าที่ขายภายใต้แบรนด์ของบริษัท โดยส่วนที่เหลือนั้นมาจาก
ยอดขายที่เกิดจากธุรกิจรับจ้างผลิตหรือการผลิตตามสัญญาการขาย และธุรกิจบริการด้านอาหาร สําหรับลูกค้าหลัก
ของกลุ่มสินค้านี้ส่วนมากเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านรวมสินค้าราคาพิเศษ ร้านค้า สมาชิก ร้านสะดวกซื้อ และร้านขายยา
รวมทั้งช่องทางการขายตามโมเดิร์นเทรดต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนมากจะเป็นสินค้าที่บรรจุในรูปกระป๋องและสามารถ
บริโภคได้ทันที

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

“อาหารได้กลายเป็นส่วนสำ�คัญ
ของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
และไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งพลังงาน
อีกต่อไป แต่อาหารมีอิทธิพล
ต่อความรู้สึก สุขภาพ
และร่างกายของเราในระยะยาว
ไทยยูเนี่ยนจึงก้าวสู่ทศวรรษใหม่
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้าง  
“การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเล
ที่อุดมสมบูรณ์”

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจหลัก
ของกลุ่มบริษัท

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสินค้าอาหารทะเลเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
จะจัดจําหน่ายตรงให้กับร้านอาหาร โรงแรม ผู้ประกอบการอาหาร เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารเพื่อจําหน่ายให้แก่
ลูกค้าของทางร้าน อย่างไรก็ตาม ยังมีผลิตภัณฑ์บางส่วนที่จําหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางค้าปลีก ซึ่งสินค้า
เหล่านี้มักถูกจัดเก็บอยู่ในตู้เย็นหรือตูแ้ ช่เพื่อทําให้อายุการจัดเก็บสินค้ายาวขึ้น และเนือ่ งจากอาหารสัตว์น�้ำทั้งกุง้ และปลา
เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจกุ้ง ดังนั้น อาหารสัตว์น�้ำจึงถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ด้วย
ในปี 2564 ยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้คิดเป็นเงิน 58,417 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของยอดขายรวมทั้งกลุ่ม
บริษัท โดยกุ้งเป็นสินค้าที่คิดเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ ตามด้วยกุ้งล็อบสเตอร์และปลาแซลมอน
ส่วนสินค้าที่จําหน่ายภายใต้แบรนด์ของบริษัท (รวมถึงแบรนด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและแบรนด์ที่ไม่ใช่สําหรับผู้บริโภค)
มีสัดส่วนร้อยละ 38 ของยอดขายจากกลุ่มสินค้านี้ ในขณะที่ยอดขายส่วนที่เหลือนั้นมาจากยอดขายของธุรกิจรับจ้าง
ผลิตและธุรกิจบริการด้านอาหาร อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สามารถรับประทาน
ได้ทันทีและมีอายุการเก็บสั้นกว่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป (Ambient Seafood) โดยมีอายุในการจัดเก็บตั้งแต่
เพียงไม่กี่วันจนถึงหนึ่งปี
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กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และธุรกิจอื่น

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และธุรกิจอื่นๆ นั้น ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าหลายประเภท ซึ่งจะรวมถึง
อาหารสัตว์เลีย้ ง อาหารทะเล อาหารทีน่ อกเหนือจากอาหารทะเล สินค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ รวมถึงการขายส่วนผลิตภัณฑ์พลอยได้
จากการผลิต ตัวอย่างของกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี้ ได้แก่ สินค้าจําพวกขนมปลาเส้น ตับปลาค็อดบรรจุกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป
พร้อมรับประทาน สินค้าติ่มซ�ำ ซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตปลาและกุง้ (ซึ่งสามารถนําไปผลิตอาหารปลา
หรือน�้ำมันปลาได้) ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (เช่น พาย ขนมเค้ก รวมทั้งขนมปังต่างๆ) ภาชนะบรรจุภัณฑ์ หรือกระป๋องสําหรับ
อาหารแปรรูป บริการสิ่งพิมพ์สําหรับฉลากกระป๋องและผลิตภัณฑ์อื่น และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจากสินค้า
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ดังนั้น โครงสร้างในแง่ของการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การจัดจําหน่าย
และการบริโภคนั้นจึงมีลักษณะแตกต่างกันไป
ในปี 2564 ยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้คิดเป็น 23,675 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของยอดขายรวมทั้งกลุ่มบริษัท
โดยกลุม่ อาหารสัตว์เลีย้ งเป็นสินค้าทีค่ ดิ เป็นสัดส่วนใหญ่ทสี่ ดุ ของกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี้ และร้อยละ 6 ของยอดขายจากกลุม่
สินค้านีม้ าจากสินค้าทีจ่ าํ หน่ายภายใต้แบรนด์ของบริษทั ซึ่งกล่าวได้วา่ สินค้าเกือบทั้งหมดจากกลุม่ ผลิตภัณฑ์นเี้ ป็นสินค้า
รับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า หรือไม่ก็จัดจําหน่ายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายของลูกค้า ทั้งนี้ แม้ว่าสินค้าในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นจี้ ะไม่มลี กั ษณะทีค่ ล้ายกัน แต่โดยรวมแล้วกลุม่ ผลิตภัณฑ์นสี้ ามารถทําอัตรากําไรได้สงู เนือ่ งจากมีกระบวนการ
ในการผลิตหลายขัน้ ตอน มีการผลิตทีเ่ ป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีมาตรฐานสูง อีกทั้งกลุม่ สินค้านีไ้ ม่มรี ปู แบบ
การบรรจุภัณฑ์ที่ตายตัว เนื่องจากความหลากหลายของสินค้าในกลุ่มนี้

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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สัดส่วนรายได้จากการขาย

บริษัทไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จะทําการตลาดแบบธุรกิจกับธุรกิจ หรือเรียกว่า B2B โดยจะนําผลิตภัณฑ์ซงึ่ ได้จาก
การค้นคว้าโดยศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนมาเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง อีกทั้งเรายังควบคุมดูแล
ห่วงโซ่การผลิตตลอดสาย โดยใช้ผลิตภัณฑ์พลอยได้คุณภาพสูง เช่น หนังปลาและกระดูกปลาจากโรงงานผลิตอาหาร
ทะเลของเราเอง สารอาหารที่มีค่าที่ได้จากผลิตภัณฑ์พลอยได้นี้จะเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าอุปโภคบรรจุ
สารอาหารเข้มข้น เช่น สูตรอาหารสําหรับเด็กทารก เครื่องสําอาง อาหารเสริม และโภชนาการคลินิก
บริษัท ไทยยูเนี่ยน อัลเทอร์เนทีฟโปรตีน จ�ำกัด เป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ของไทยยูเนี่ยนในปี 2564 ซึ่งโปรตีนทางเลือก
เป็นหนึ่งในผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเล ผนึกก�ำลัง
กับเชฟมืออาชีพของบริษัท ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่สาย flexitarian ที่มีแนวโน้มหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
กันมากขึ้น
โดยการด�ำเนินการของบริษัทไทยยูเนี่ยน อัลเทอร์เนทีฟโปรตีน ส่วนใหญ่เป็นสินค้ารับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า
หรือจัดจําหน่ายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายของลูกค้า และมีบางส่วนเป็นแบรนด์ของไทยยูเนี่ยนเอง คือ OMG Meat
ซึ่งมีที่มาจากนวัตกรรมอาหารแนวใหม่ ใช้กระบวนการแปรรูปพืชให้มีความใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ ด้วยคุณสมบัติของ
โปรตีนจากพืชจึงท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีศูนย์มิลลิกรัมคลอเรสเตอรอล (0 mg) แต่ยังคงคุณค่าทางอาหาร และโปรตีนสูง
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ OMG Meat มีทั้งรูปแบบอาหารทะเลจากพืช ได้แก่ หอยจ๊อปู ขนมจีบปู เนือ้ ปูนกั เก็ต และรูปแบบ
ไม่ใช่อาหารทะเล อย่างเนื้อหมู ไก่ จากพืช ได้แก่ ซาลาเปาหมูแดง และนักเก็ตไก่ มีวางจ�ำหน่ายแล้วในไทย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ์ จ�ำกัด เป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ของไทยยูเนี่ยนในปี 2564 ประกอบธุรกิจพัฒนา
ผลิต จ�ำหน่าย รวมถึงการวิจัยและพัฒนาอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์บ�ำรุงสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวโน้มของผู้บริโภคปัจจุบันที่มีการใส่ใจสุขภาพอย่างมากและค�ำนึงถึงคุณภาพของสินค้าบริโภค โดยไทยยูเนี่ยน
ไลฟ์ไซเอนซ์ ได้มีการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ ZEAVITA โดยมุ่งเน้น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม คือ
คอลลาเจน แคลเซียม น�้ำมันปลาทูน่า และวิตามิน IMMU +8 (วิตามิน C + D3 + Zinc และวิตามินที่ส�ำคัญอื่นๆ)
ซึ่งมีวางจ�ำหน่ายแล้วในไทย

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป
• ภูมิภาคเอเซีย
• ภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา
• ภูมิภาคอเมริกา
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง แช่เย็น
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
• ภูมิภาคเอเซีย
• ภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา
• ภูมิภาคอเมริกา
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์
เพิ่มมูลค่า และอื่นๆ
• ภูมิภาคเอเซีย
• ภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา
• ภูมิภาคอเมริกา
รวม
• ภูมิภาคเอเซีย
• ภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา
• ภูมิภาคอเมริกา

สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามประเภทการจ�ำหน่าย
ธุรกิจแบรนด์
ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์อื่น
ธุรกิจบริการด้านอาหาร (Food Service)
รวม

สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามตลาด
สหรัฐอเมริกา
ยุโรป
ไทย
ญี่ปุ่น
อื่นๆ
รวม

ปี
2563

2564

2562

พันล้านบาท
59.0
18.5
27.8
12.7
58.4

%
42%
13%
20%
9%
41%

พันล้านบาท
62.7
20.7
27.5
14.5
49.6

%
48%
16%
21%
11%
37%

พันล้านบาท
55.1
18.8
25.2
11.2
52.4

%
43%
14%
20%
9%
42%

17.0
5.6
35.8
23.7

12%
4%
25%
17%

15.1
5.3
29.2
20.1

11%
4%
22%
15%

17.1
5.6
29.7
18.6

14%
4%
24%
15%

18.0
2.4
3.3
141.0
53.5
35.8
51.8

13%
2%
2%
100%
38%
25%
37%

15.9
2.2
1.9
132.4
51.7
35.1
45.6

12%
2%
1%
100%
39%
27%
34%

15.1
2.0
1.6
126.2
50.9
32.8
42.5

12%
2%
1%
100%
40%
26%
34%

ปี
2563

2562

37%
54%

38%
54%

34%
54%

9%
100%

8%
100%

12%
100%

2564

2564

ปี
2563

2562

43%
28%
10%
5%
14%
100%

42%
29%
10%
5%
14%
100%

40%
28%
12%
5%
15%
100%

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนีย่ น อินกรีเดียนท์ จ�ำกัด ทาํ ให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ทมี่ าจากกระบวนการผลิตของบริษทั เกิดประโยชน์สงู สุด
และเป็นหนึง่ ในตัวแปรสําคัญในการขับเคลือ่ นกลยุทธ์การเติบโตของกลุม่ บริษทั ไทยยูเนี่ยน เพือ่ ตอบสนองต่อการเติบโต
ของความต้องการผลิตภัณฑ์พลอยได้จากอาหารทะเลตามธรรมชาติซึ่งมีประโยชน์ตอ่ โภชนาการของมนุษย์ (เช่น กรดไขมัน
โอเมก้า 3) ไทยยูเนี่ยนยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในหน่วยธุรกิจที่มุ่งเน้นทางด้านผลิตภัณฑ์ในกลุ่มส่วนประกอบอาหาร
หรือ Ingredients ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 และในเดือนมกราคม 2564 บริษัทได้ตั้งโรงกลั่นน�้ำมันปลาทูน่าบริสุทธิ์
ทีเ่ มืองรอสต็อก ประเทศเยอรมนี ซึ่งโรงกลั่นแห่งนีท้ าํ ให้ไทยยูเนีย่ นเป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ มันปลาทูนา่ เกรดคุณภาพสูงทีด่ แู ลการผลิต
ได้ตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ

สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
และฐานการผลิต

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

ไทยยูเนีย่ นได้จดั ตั้ง 3 บริษทั ย่อยในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า คือ บริษทั ไทยยูเนีย่ น อินกรีเดียนท์ จ�ำกัด บริษทั ไทยยูเนีย่ น อัลเทอร์เนทีฟ
โปรตีน จ�ำกัด และบริษัทไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ์ จ�ำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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TU
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และบรรจุกระป๋อง
ITC
ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น

90%

ผู้ผลิตและส่งออก
อาหารทะเลกระป๋องและอาหารสัตว์

TUG
ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป

APC
เอเซียนแปซิฟิคแคน

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับบรรจุอาหาร

65%
ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์

แพ็คฟู้ด

51%

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร
และสัตว์น�้ำแช่แข็ง

นโยบายการแบ่งการด�ำเนินงาน
ของบริษัทในกลุ่ม

100%

ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป

EHS
อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง
แอนด์ เซอร์วิส

100%

TUM

49%

ผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง
และอาหารสัตว์

100%

TUSEA
Thai Union South East
Asia Pte. Ltd.

33.33%

TUL

ไอซ์แลนด์

สกอตแลนด์

แคนาดา

อิตาลี

เซเชลส์

TUC

100%

ญี่ปุ่น

ฝรั่งเศส

ลิทัวเนีย

ไทย

เยอรมนี

ลักเซมเบิร์ก

สหราชอาณาจักร

กานา

มอริเชียส

สหรัฐอเมริกา

เนเธอร์แลนด์

นอร์เวย์

เวียดนาม

ฮ่องกง

โปแลนด์

อินเดีย

โปรตุเกส

100%

TUAIH
Thai Union Asia
Investment Holding Ltd.
TMAC

TSR

100%

49%

49%

ผู้จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบอาหาร

TUES1
Thai Union EU Seafood 1 SA

100%

TUNA
Thai Union
North America, Inc.
ผู้ลงทุน

TMK

TUH
ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่

Tuna Logistics
Services Ltd.

TLS

F&B United
Food and
Beverage United Co., Ltd.
ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายอาหารโภชนาการ
และผลิตภัณฑ์เครื่องดืม่

TUI
ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์

ปากีสถาน

TCM

ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบอาหาร

ผู้น�ำเข้าอาหารทะลและร้านอาหารทะเล

ผู้ลงทุน

อินโดนีเซีย

100%

ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล

100%

MIH
Moresby
International Holdings Inc.

ฟาร์มเพาะพันธุ์และเลี้ยงกุ้ง

ผู้จัดจ�ำหน่ายอาหารกุ้งและลงทุน
ในกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งและเลี้ยงกุ้ง

100%

TNFC

TN Fine Chemicals
Co., Ltd.

ผู้เพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้ง
เพื่อจ�ำหน่ายและพัฒนาสายพันธุ์

ทีเอ็มเอซี

65%

YCC

ทีเอ็มเค ฟาร์ม

ผู้จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

สิงคโปร์

Yueh Chyang
Canned Food Co., Ltd.

94.44%

ผู้ลงทุน

จีน

40%

OKF

Okeanos Food
Co., Ltd.

ฟาร์มเพาะพันธุ์และเลี้ยงกุ้ง

Thai Union China Co., Ltd.

100%

ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากกุ้ง

ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่

ผู้จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

หมู่เกาะ
บริติชเวอร์จิน

AMG-TFM

75%

ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ์

รัสเซีย

AMG – Thai
Union Feedmill
(Private) Ltd.

ผู้ลงทุนในธุรกิจการจับปลา

95.20%

ไอร์แลนด์

AFFPL
Avanti Frozen Foods
Private Ltd.

ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์
ผลพลอยได้จากอาหารทะเล

ผู้ให้บริการค�ำปรึกษา

เบลเยี่ยม

60%

Thai Union
Kharisma Lestari

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายปลาทูน่า
และอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

ให้บริการฝึกอบรมและการจัดการ

99.66% ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม

ผู้ผลิตและส่งออกอาหารสัตว์
และผลิตภัณฑ์จากกุ้ง

Manufacturer and distributor of
frozen foods and aquatic animal

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

กลุ่มไทยยูเนี่ยนมีนโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัท
ในกลุ่ม โดยแบ่งการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการตาม
ภูมิภาค คือ เอเชีย ยุโรปและแอฟริกา และอเมริกาเหนือ
โดยโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

15.43% Avanti Feeds Ltd.

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์

TUO

100%

100%

AFL
8.78%

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์

PPC

0.5%

TUKL

TFM
51%

ขนมปัง สี แต่งกลิ่น และสารเคมี
ซึ่งใช้ในการการปรุงอาหาร เครื่องดื่ม
โภคภัณฑ์ และธุรกิจโรงแรม

ผู้น�ำเข้าและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

99%
0.5%

ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์

R&B Food Supply PCL. RBF
10% ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์

US Pet Nutrition, LLC

ผู้ลงทุน

98%

USPN

100%

i-Tail Americas, Inc.

ผู้ผลิตและส่งออกกุ้งแช่แข็ง

LUF
Lucky Union food
Co., Ltd.
ผู้ผลิตและส่งออกปูอัด

ITA

100%

ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด

99.74%

25%

ผู้น�ำเข้าและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

TUS

51%

JPN

Japan Pet Nutrition
Co., Ltd.

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

99.55%

Interpharma –
ZEAvita Co., Ltd.

I-ZEAvita

ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายอาหารโภชนาการ
และผลิตภัณฑ์เครื่องดืม่

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
ในทวีปยุโรป
ดูหน้า 58 - 59

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
ในทวีปอเมริกาเหนือ
ดูหน้า 59

บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทร่วมค้า

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัท

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท
ในทวีปยุโรป

TUES1

บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทร่วมค้า

Thai Union EU Seafood 1 S.A.
ผู้ลงทุน

100%
TUMD

ผู้ลงทุน

100%
TUTE

Thai Union Trading
Europe B.V.

Thai Union Europe SAS
ส�ำนักงานใหญ่

100%

Thai Union Poland
Sp. Z.o.o.

ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายอาหารทะเล

100%

KO-TUP
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารทะเลกระป๋อง

KON

TUGe

King Oscar AS

Thai Union Germany GmbH

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารทะเลกระป๋อง

ผู้ลงทุน

100%

100%
AEGIR

DPR
Dalpromryba LLC

King Oscar Inc.

Aegir Sjavarfang Ehf

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารทะเล
บรรจุกระป๋องและแช่แข็ง

100%
MBLU

..
Rugen
Fisch AG

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารทะเล

100%

100%

MKF

Meekrone
Fisch-Feinkost
GmbH

ผู้ลงทุนและผู้จัดจ�ำหน่าย

100%

Hawesta-Feinkost
Hans Westphal
GmbH & Co. KG

HAW

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารทะเล

100%

60%

100%

MWBSL
MW Brands Seychelles Ltd.
ผู้ส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง

IOT
Indian Ocean Tuna Ltd.

ผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง

100%
EPP

Etablissements
Paul Paulet SAS

100%

100%

Pioneer Food Cannery Ltd.
ผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋อง

NFE
Norway Foods (Europe) NV
และจัดจ�ำหน่ายอาหารทะเลกระป๋อง

100%
JWUK

John West Foods Ltd.

ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายอาหารทะเลกระป๋อง

OFI

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารทะเล

Arthur Heymann
GmbH & Co.KG

ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายอาหารทะเลกระป๋อง

100%

PFC

Ostsee Fisch GmbH
& Co. Produktions-und
Vertriebs KG

HEY

ISIL
Irish Seafood Investment Ltd.

ผู้ลงทุน

100%

100%

100%
UKSI

UK Seafood

ผู้ผลิต น�ำเข้า จัดจ�ำหน่าย
และส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง

OFIK
Ostsee Fisch
Kretinga UAB (gAG)

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารทะเล

Europeenne de la
Mer SAS

ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง

100%

ให้บริการเช่าสินทรัพย์

EDM

European Seafood
Investments Portugal

ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่าย
อาหารทะเลกระป๋อง

RuFi

ผู้ผลิตสารสกัดจากน�้ำมันปลาทูน่า

ESIP

Mareblu SRL

100%
TUMN

Thai Union Marine

ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่าย
อาหารทะเลกระป๋อง

ผู้ผลิตตับปลา

100%

100%

KOUS

JWNL

ผู้จ�ำหน่ายอาหารทะเล

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
ในทวีปอเมริกาเหนือ

John West Holland BV

ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายอาหารทะเลกระป๋อง

TUNA
Thai Union
North America, Inc.
ผู้ลงทุน

20%
LDH

100%

100%
TUFP

LDH (La Doria) Ltd.

ผู้จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

Tri-Union Frozen Products

ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง

100%

100%
IMS

Imsaum SCI
ให้เช่าทรัพย์สิน

100%
MERA

Meralliance SAS

ผู้จัดจ�ำหน่ายปลาแซลมอนรมควัน

100%
MEARM

Meralliance Armoric SAS
ผู้ผลิตปลาแซลมอนรมควัน

Meralliance Poland
Sp. Z.o.o.
ผู้ผลิตปลาแซลมอนแช่เย็น
(รอการช�ำระบัญชี)

100%
TRI-U

Tri-Union Seafoods

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายปลาทูน่า
และอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

Thai Union
Investments North
America LLC
ผู้ลงทุน

100%

25%
TUFPC

MEPOL
Tri-Union Frozen
Products Canada
ผู้ให้บริการด้านเทคนิค

TUINA

RLMH
Red Lobster
ผู้ลงทุน

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

TUMD Luxembourg S.a.r.l

100%
TUE

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

90%

และผลการดำ � เนิ น งาน

รายละเอียดบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่าย
กรุ๊ป จ�ำกัด
อาหารทะเลแช่แข็ง
(มหาชน) (TU) แช่เย็น และบรรจุ
กระป๋อง

ทุนจดทะเบียน

ทุนเรียกช�ำระ
แล้ว

จ�ำนวนหุ้น

1,492,953,874 1,192,953,874 4,771,815,496
บาท
บาท

ชื่อบริษัท
10. บริษัท เอเชีย
นแปซิฟิกแคน
จ�ำกัด (APC)

2. บริษัท ไทย
รวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม
จ�ำกัด (TUM)

ผู้ผลิตและส่งออก
ปลาทูน่ากระป๋องและ
อาหารสัตว์

300,000,000
บาท

3. บริษัท ไอ-เทล
คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน)
(ITC)

ผู้ผลิตและส่งออก
อาหารทะเลกระป๋อง
และอาหารสัตว์

360,000,000
บาท

360,000,000
บาท

36,000,000 99.55% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

4. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป
กราฟฟิกส์ จ�ำกัด
(TUG)

40,000,000
บาท

40,000,000
บาท

4,000,000 98% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

5. บริษัท อีเอชเอส ให้บริการฝึกอบรม
เทรนด์นิ่ง แอนด์ และการจัดการ
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
(EHS)

70,000,000
บาท

70,000,000
บาท

7,000,000 100% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

7. บริษัท แพ็คฟู้ด
จ�ำกัด (มหาชน)
(PPC)

1,000,000,000 1,000,000,000
บาท
บาท

30,000,000 99.66% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

500,000,000 51% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
อาหารและสัตว์น�้ำ
แช่แข็ง

329,999,790
บาท

329,999,790
บาท

32,999,979 99.74% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

8. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ผู้ผลิตและส่งออก
ซีฟู้ด จ�ำกัด
กุ้งแช่แข็ง
(TUS)

300,000,000
บาท

300,000,000
บาท

30,000,000 51% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

1,000,000
บาท

1,000,000
บาท

100,000 100% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

9. บริษัท ไทยยูเนี่ยน E-Commerce
ออนไลน์ช็อป
จ�ำกัด (TUO)

ทุนจดทะเบียน

04 เอกสารแนบ

ทุนเรียกช�ำระ
แล้ว
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จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วน
การลงทุน

ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ
บรรจุภัณฑ์

80,000,000
บาท

80,000,000
บาท

200 99% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไอ-เทล
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)
0.5% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยรวมสิน
พัฒนาอุตสาหกรรม
จ�ำกัด และ
0.5% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กราฟฟิกส์ จ�ำกัด

11. บริษัท โอคินอส ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
ฟู้ด จ�ำกัด (OKF) อาหารและสัตว์น�้ำ
แช่แข็ง

380,000,000
บาท

380,000,000
บาท

3,800,000 100% ถือหุ้นโดย
บริษัท แพ็คฟู้ด จ�ำกัด
(มหาชน)

12. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ผู้จัดจ�ำหน่าย
อินกรีเดียนท์
ผลิตภัณฑ์
จ�ำกัด (TUI)
ส่วนประกอบอาหาร

450,000,000
บาท

450,000,000
บาท

45,000,000 100% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

13. บริษัท ธรรมชาติ ผู้น�ำเข้าอาหารทะล
ซีฟู้ด รีเทล จ�ำกัด และร้านอาหารทะเล
(TSR)

6,000,000
บาท

6,000,000
บาท

60,000 65% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

1,130,000,000 1,130,000,000
บาท
บาท

113,000,000 100% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

-

ประเทศไทย

6. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
ฟีดมิลล์ จ�ำกัด
อาหารสัตว์
(มหาชน) (TFM)

ลักษณะธุรกิจ

03 งบการเงิ น

สัดส่วน
การลงทุน

บริษัทย่อย
300,000,000
บาท

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

14. บริษัท ทีเอ็มเอซี
จ�ำกัด (TMAC)

ผู้จัดจ�ำหน่ายอาหาร
กุ้งและลงทุนใน
กิจการฟาร์มเพาะ
พันธุ์กุ้งและเลี้ยงกุ้ง

15. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ผู้เพาะพันธุ์และ
แฮชเชอรี่ จ�ำกัด อนุบาลลูกกุ้งเพื่อ
(TUH)
จ�ำหน่ายและพัฒนา
สายพันธุ์

510,000,000
บาท

510,000,000
บาท

51,000,000 100% ถือหุ้นโดย
บริษัท ทีเอ็มเอซี
จ�ำกัด

16. บริษัท ทีซีเอ็ม
ฟิชเชอรี่ จ�ำกัด
(TCM)

ฟาร์มเพาะพันธุ์และ
เลี้ยงกุ้ง

70,000,000
บาท

70,000,000
บาท

7,000,000 75% ถือหุ้นโดย
บริษัท ทีเอ็มเอซี
จ�ำกัด

17. บริษัท ทีเอ็มเค
ฟาร์ม จ�ำกัด
(TMK)

ฟาร์มเพาะพันธุ์และ
เลี้ยงกุ้ง

270,000,000
บาท

270,000,000
บาท

27,000,000 94.44% ถือหุ้น
โดย บริษัท ทีเอ็มเอ
ซี จ�ำกัด

300,000,000
บาท

75,000,000
บาท

109,737,881
หยวน

109,737,881
หยวน

18. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ผู้จัดจ�ำหน่าย
ไลฟ์ไซเอนซ์ จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์อาหาร
(TUL)
เสริม

3,000,000 95.20% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ทวีปเอเชีย
19. Thai Union
ผู้จัดจ�ำหน่าย
China Co., Ltd. ผลิตภัณฑ์อาหาร
(TUC)

-

100% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

20. Thai Union
Asia
Investment
Holding
Limited
(TUAIH)

ผู้ลงทุน

21. Yueh Chyang
Canned Food
Co., Ltd.
(YCC)

ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
ปลาทูน่าและอาหาร
ทะเลบรรจุกระป๋อง

22. PT Thai Union ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
Kharisma
อาหารสัตว์
Lestari (TUKL)
23. Thai Union
South East
Asia Pte. Ltd.
(TUSEA)

ผู้ให้บริการค�ำปรึกษา

24. Japan Pet
Nutrition Co.,
Ltd. (JPN)

และผลการดำ � เนิ น งาน

ทุนจดทะเบียน
20,000
เหรียญสหรัฐ

ทุนเรียกช�ำระ
แล้ว

จ�ำนวนหุ้น

20,000
เหรียญสหรัฐ

27,233,525,395 27,233,525,395
เวียดนามดอง
เวียดนามดอง

199,920,000,000 199,920,000,000
รูเปีย
รูเปีย

สัดส่วน
การลงทุน

20,000 100% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

-

100% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยรวมสิน
พัฒนาอุตสาหกรรม
จ�ำกัด

1,999,200 65% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
ฟีดมิลล์ จ�ำกัด
(มหาชน)

100
ดอลลาร์สิงคโปร์

100
ดอลลาร์สิงคโปร์

100 100% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้น�ำเข้าและจ�ำหน่าย
อาหารสัตว์ และ
ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

5,000,000
เยน

5,000,000
เยน

50,000 90% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไอ-เทล
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)

25. AMG – Thai
ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
Union Feedmill อาหารสัตว์
(Private) Ltd.
(AMG-TFM)

340,000,000
รูปีปากีสถาน

300,000,000
รูปีปากีสถาน

3,400,000 51% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
ฟีดมิลล์ จ�ำกัด
(มหาชน)

ทวีปยุโรป

ชื่อบริษัท
30. European
Seafood
Investment
Portugal SA
(ESIP)

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

ลักษณะธุรกิจ
ผู้ผลิตและส่งออก
ปลาซาร์ดีนและปลา
แมคเคอเรลกระป๋อง

31. Etablissements ผู้ผลิต น�ำเข้า
Paul Paulet
จัดจ�ำหน่ายและ
SAS (EPP)
ส่งออกอาหารทะเล
กระป๋อง

03 งบการเงิ น

ทุนจดทะเบียน

04 เอกสารแนบ

ทุนเรียกช�ำระ
แล้ว

10,000 100% ถือหุ้นโดย
Thai Union
Europe

12,736,220
ยูโร

12,736,220
ยูโร

636,811 100% ถือหุ้นโดย
Thai Union
Europe

32. UK Seafood
Investments
Ltd. (UKSI)

ผู้ลงทุน

100
ปอนด์

100
ปอนด์

100 100% ถือหุ้นโดย
Thai Union
Europe

33. Irish Seafood
Investments
Ltd. (ISIL)

ผู้น�ำเข้าและ
จัดจ�ำหน่าย
อาหารทะเลกระป๋อง

1,000
ยูโร

1,000
ยูโร

1,000 100% ถือหุ้นโดย
Thai Union
Europe

34. John West
Foods Ltd.
(JWUK)

ผู้น�ำเข้าและ
จัดจ�ำหน่าย
อาหารทะเลกระป๋อง

250,000
ปอนด์

250,000
ปอนด์

250,000 100% ถือหุ้นโดย
UK Seafood
Investments Ltd.

35. John West
Holland BV
(JWNL)

ผู้น�ำเข้าและ
จัดจ�ำหน่าย
อาหารทะเลกระป๋อง

90,000
ยูโร

18,000
ยูโร

18,000 100% ถือโดย
Irish Seafood
Investments Ltd.

31,782,446
ยูโร

31,782,446
ยูโร

3,434,697
ยูโร

3,434,697
ยูโร

225,226 100% ถือหุ้นโดย
Europeenne de la
Mer SAS

500,000
ยูโร

500,000
ยูโร

50,000 100% ถือหุ้นโดย
Europeenne de la
Mer SAS

1,524
ยูโร

1,524
ยูโร

100 100% ถือหุ้นโดย
Europeenne de la
Mer SAS
45,000 100% ถือหุ้นโดย
Europeenne de la
Mer SAS

36. Europeenne
ผู้ลงทุนและ
de la Mer SAS ผูจ้ ัดจ�ำหน่าย
(EDM)
ปลาแซลมอน
37. Meralliance
Armoric SAS
(MEARM)

ผู้ผลิต
ปลาแซลมอน
รมควัน

212,250,690
ยูโร

212,250,690 100% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

38. Meralliance
SAS (MERA)

ผู้จัดจ�ำหน่ายปลา
แซลมอนรมควัน

27. Thai Union
ส�ำนักงานใหญ่
Europe (TUE)

153,468,098
ยูโร

153,468,098
ยูโร

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

39. Imsaum SCI
(IMS)

ให้เช่าทรัพย์สิน

40. Meralliance
Poland Sp
Z.o.o.
(MEPOL)

ผู้ผลิตปลาแซลมอน
แช่เย็น

4,500,000
สล็อตติโปแลนด์

4,500,000
สล็อตติโปแลนด์

41. Thai Union
Poland
Sp Z.o.o.
(KO-TUP)

ผู ้ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ย
อาหารทะเลกระป๋อง

50,005,000
สล็อตติโปแลนด์

50,005,000
สล็อตติโปแลนด์

10
ยูโร

10
ยูโร

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

29. Mareblu SRL
(MBLU)

ผู้น�ำเข้าและจัด
จ�ำหน่ายอาหารทะเล
กระป๋อง

10,100,000
ยูโร

10,100,000
ยูโร

200,000 100% ถือหุ้นโดย
Thai Union
Europe

สัดส่วน
การลงทุน

50,000
ยูโร

212,250,690
ยูโร

ผู้จัดจ�ำหน่ายอาหาร
ทะเล

จ�ำนวนหุ้น

50,000
ยูโร

26. Thai Union EU ผู้ลงทุน
Seafood 1 S.A.
(TUES1)

28. Thai Union
Trading
Europe B.V.
SAS (TUTE)

61

31,782,446 100% ถือหุ้นโดย
Thai Union
Europe

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

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

42. King Oscar AS ผู ้ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ย
(KON)
อาหารทะเลกระป๋อง

และผลการดำ � เนิ น งาน

ทุนจดทะเบียน

ทุนเรียกช�ำระ
แล้ว

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วน
การลงทุน

35,100,000
โครนนอร์เวย์

35,100,000
โครนนอร์เวย์

43. Norway Foods ผู้น�ำเข้าและ
Europe NV
จัดจ�ำหน่ายอาหาร
(NFE)
ทะเลกระป๋อง

62,000
ยูโร

62,000
ยูโร

62,000 100% ถือหุ้นโดย
Etablissements
Paul Paulet SAS

44. Thai Union
ผู้ลงทุน
Germany
GmbH (TUGe)

25,000
ยูโร

25,000
ยูโร

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

45. Thai Union
ผู้ผลิตสารสกัดจาก
Marine
น�้ำมันปลาทูน่า
Nutrients
GmbH (TUMN)

25,000
ยูโร

46. Rugen Fisch
AG (RuFi)

55,100 100% ถือหุ้นโดย
Thai Union EU
Seafood 1 S.A.

25,000
ยูโร

25,000 100% ถือหุ้นโดย
Thai Union
Germany GmbH

ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
อาหารทะเล

2,827,840
ยูโร

2,827,840
ยูโร

2,827,840 100% ถือหุ้นโดย
Thai Union
Germany GmbH

47. Hawestaผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
Feinkost Hans อาหารทะเล
Westphal
GmbH & Co.
KG (HAW)

4,000,000
ยูโร

4,000,000
ยูโร

4,000,000 100% ถือหุ้นโดย
Rugen Fisch AG

48. Artur
Heymann
GmbH & Co.
KG (HEY)

1,250,000
ยูโร

1,250,000
ยูโร

25,600
ยูโร

25,600
ยูโร

25,600 100% ถือหุ้นโดย
Rugen Fisch AG

ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
อาหารทะเล

4,150,000
ยูโร

4,150,000
ยูโร

4,150,000 100% ถือหุ้นโดย
Rugen Fisch AG

51. Ostsee Fisch ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
Kretinga UAB อาหารทะเล
(gAG) (OFIK)

1,781,214
ยูโร

1,781,214
ยูโร

1,781,214 100% ถือหุ้นโดย
Rugen Fisch AG

552,583
ยูโร

552,583
ยูโร

ผู้จ�ำหน่ายอาหาร
ทะเล

49. Meekrone
ให้บริการเช่า
Fisch-Feinkost สินทรัพย์
GmbH (MKF)
50. Ostsee Fisch
GmbH & Co.
Produktionsund Vertriebs
KG (OFI)

52. TUMD
ผู้ลงทุน
Luxembourg
S.a.r.l (TUMD)

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

-

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

ชื่อบริษัท
53. Dalpromryba
LLC (DPR)

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

ลักษณะธุรกิจ

03 งบการเงิ น

ทุนจดทะเบียน

04 เอกสารแนบ

ทุนเรียกช�ำระ
แล้ว

63

จ�ำนวนหุ้น
-

สัดส่วน
การลงทุน

ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
อาหารทะเลบรรจุ
กระป๋องและแช่เข็ง

25,000,000
รูเบิลรัสเซีย

25,000,000
รูเบิลรัสเซีย

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

54. MW Brands
ผู้ส่งออกปลาทูน่า
Seychelles Ltd. กระป๋อง
(MWBSL)

84,924
ยูโร

84,924
ยูโร

9,273,000
ยูโร

7,192,589
ยูโร

41,500 60% ถือหุ้นโดย
Thai Union
Europe

28,476,740
เหรียญสหรัฐ

28,476,740
เหรียญสหรัฐ

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

3,000,000
ยูโร

1
ยูโร

3,000 100% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
อินกรีเดียนท์ จ�ำกัด

ทวีปแอฟริกา

55. Indian Ocean
Tuna Ltd.
(IOT)

ผู้ผลิตและส่งออก
ปลาทูน่ากระป๋อง

56. Pioneer Food
Cannery Ltd.
(PFC)

ผู้ผลิตปลาทูน่า
กระป๋อง

57. Tuna Logistics ผู้จัดจ�ำหน่าย
Services Ltd. ผลิตภัณฑ์
(TLS)
ส่วนประกอบอาหาร

100 100% ถือหุ้นโดย
Thai Union
Europe

ทวีปอเมริกา
58. King Oscar
Inc. (KOUS)

ผู้น�ำเข้าและจัด
จ�ำหน่ายอาหารทะเล
กระป๋อง

100,000
เหรียญสหรัฐ

50,000
เหรียญสหรัฐ

59. Thai Union
North
America, Inc.
(TUNA)

ผู้ลงทุน

12,000,000
เหรียญสหรัฐ

329,068,225
เหรียญสหรัฐ

ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
60. Tri-Union
Seafoods, LLC ปลาทูน่าและอาหาร
(TRI-U)
ทะเลบรรจุกระป๋อง

54,738,979
เหรียญสหรัฐ

54,738,979
เหรียญสหรัฐ

61. Tri-Union
Frozen
Products, Inc.
(TUFP)

ผู้น�ำเข้าและจัด
จ�ำหน่ายอาหารทะเล
แช่แข็ง

10
เหรียญสหรัฐ

29,097,898
เหรียญสหรัฐ

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

62. Tri-Union
Frozen
Products
Canada, ULC
(TUFPC)

ผู้ให้บริการ
ด้านเทคนิค

640,000
เหรียญสหรัฐ

640,000
เหรียญสหรัฐ

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

64,000,000
เหรียญสหรัฐ

64,000,000
เหรียญสหรัฐ

ผู้น�ำเข้าและจ�ำหน่าย
63. US Pet
Nutrition, LLC ผลิตภัณฑ์
(USPN)
อาหารสัตว์

500 100% ถือหุ้นโดย
King Oscar AS
10,050,000 100% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
-

-

100% ถือหุ้นโดย
Thai Union North
America, Inc.

99% ถือหุ้นโดย
i-Tail Americas,
Inc.

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

64. Thai Union
Investments
North
America, LLC
(TUINA)

ผู้ลงทุน

65. i-Tail
Americas,
Inc. (ITA)

ผู้ลงทุน

ทุนจดทะเบียน

ทุนเรียกช�ำระ
แล้ว

200,000,000
เหรียญสหรัฐ

200,000,000
เหรียญสหรัฐ

5,000,000
เหรียญสหรัฐ

5,000,000
เหรียญสหรัฐ

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วน
การลงทุน

-

100% ถือหุ้นโดย
Thai Union North
America, Inc.

5,000 100% ถือหุ้นโดย
าบริษัท ไอ-เทล
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษัทร่วม
ผู้ผลิตและส่งออก
ปูอัด

150,000,000
บาท

150,000,000
บาท

2. บริษัท ทีเอ็น
ผู้ผลิตและส่งออก
ฟายน์ เคมีคอลส์ ผลิตภัณฑ์
จ�ำกัด (TNFC) ผลพลอยได้จาก
อาหารทะเล

90,000,000
บาท

90,000,000
บาท

3. บริษัท อาร์ แอนด์
บี ฟู้ด ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน)
(RBF)

ผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ขนมปัง
สี แต่งกลิ่น
และสารเคมีซึ่งใช้
ในการปรุงอาหาร
เครื่องดื่มโภคภัณฑ์
และธุรกิจโรงแรม

3,000,549,500 3,000,549,500
บาท
บาท

1,500,000 25% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
9,000 49% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยรวมสิน
พัฒนาอุตสาหกรรม
จ�ำกัด
-

10% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน

04 เอกสารแนบ

ทุนเรียกช�ำระ
แล้ว
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จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วน
การลงทุน

ทวีปยุโรป
6. LDH
(La Doria)
Ltd. (LDH)

ผู้จัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหาร

1,000,000
ปอนด์

1,000,000
ปอนด์

200,000 20% ถือหุ้นโดย
John West Foods
Ltd.

230,000,000
เหรียญสหรัฐ

230,000,000
เหรียญสหรัฐ

7,600,000 25% ถือหุ้น
โดย Thai Union
Investment North
America, LLC

ทวีปอเมริกา
7. Red Lobster
Group (RL)

ร้านอาหาร

ประเทศไทย
1. Food and
Beverage
United
Co., Ltd.
(F&B United)

ผู้ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายอาหาร
โภชนาการ
และผลิตภัณฑ์เครื่อง
ดื่ม

16,150,000
บาท

16,150,000
บาท

4,590,000 49% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
อินกรีเดียนท์ จ�ำกัด

2. บริษัท อินเตอร์
ฟาร์มา-ซีวิต้า
จ�ำกัด
(I - Zeavita)

ผู้ผลิตและจัด
จ�ำหน่ายอาหาร
โภชนาการ
และผลิตภัณฑ์เครื่อง
ดื่ม

9,800,000
บาท

9,800,000
บาท

980,000 49% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
อินกรีเดียนท์ จ�ำกัด

ทวีปยุโรป
3. Aegir
Sjavarfang
Ehf (AEGIR)

ทวีปเอเชีย
4. Avanti Feeds
Ltd. (AFL)

ลักษณะธุรกิจ

03 งบการเงิ น

บริษัทร่วมค้า

ประเทศไทย
1. บริษัท ลัคกี้
ยูเนี่ยน ฟู้ดส์
จ�ำกัด (LUF)

ชื่อบริษัท

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

ผู้ผลิตและส่งออก
อาหารสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากกุ้ง

136,245,630
รูปี

136,245,630
รูปี

ผู้ผลิตและส่งออก
5. Avanti
Frozen Foods ผลิตภัณฑ์จากกุ้ง
Private Ltd.
(AFFPL)

101,000,000
รูปี

101,000,000
รูปี

136,245,630 15.43% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
และ
8.78% ถือหุ้นโดย
Thai Union Asia
Investment
Holding Ltd.
10,100,000 60% ถือหุ้นโดย
Avanti Feeds
Ltd. และ 40%
ถือหุ้นโดย บริษัท
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตตับปลา

-

-

-

ยูโร

ยูโร

9,327,699
เหรียญสหรัฐ

9,327,699
เหรียญสหรัฐ

50% ถือหุ้นโดย
King Oscar AS

ทวีปอเมริกา
4. Moresby
International
Holdings, Inc.
(MIH)

ผู้ลงทุน
ในธุรกิจ
การจับปลา

10,000,000 33.33% ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยรวมสิน
พัฒนาอุตสาหกรรม
จ�ำกัด

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

และผลการดำ � เนิ น งาน
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   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

และผลการดำ � เนิ น งาน

โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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โครงสร้างรายได้จากการขาย
ของบริษัทและบริษัทย่อย
หน่วย : พันล้านบาท

ครอบครัวจันศิริ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
MITSUBISHI CORPORATION
ครอบครัวนิรุตตินานนท์
ส�ำนักงานประกันสังคม
นางจารุณี ชันวงศ์วรกุล
STATE STREET EUROPE Ltd.
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES Ltd.
ครอบครัวบุญมีโชติ

อัตรา

935,296,296
632,685,519
347,745,120
327,942,084
216,707,008
152,421,200
118,776,424
116,682,800
99,471,038
84,254,980

19.60
13.26
7.29
6.87
4.54
3.19
2.49
2.45
2.08
1.77

บริษัท และกลุ่มบริษัท

หมายเหตุ: ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มกราคม 2564 จากจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น

ชื่อผู้ถือหุ้น
1.

2.

3.

จ�ำนวนหุ้น

ครอบครัวจันศิริ
(1) นายธีรพงศ์ จันศิริ
(2) นายไกรสร จันศิริ
(3) นายดิสพล จันศิริ
(4) นางพรนภา จันศิริ
(5) นางบุษกร จันศิริ
(6) นายเดชพล จันศิริ
(6) นางทิพยรัตน์ จันศิริ
ครอบครัวนิรุตตินานนท์
(1) นายเชง นิรุตตินานนท์
(2) นางจินตนา นิรุตตินานนท์
(3) นายนรินทร์ นิรุตตินานนท์
(4) นายนคร นิรุตตินานนท์
ครอบครัวบุญมีโชติ
(1) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
(2) นายประเสริฐ บุญมีโชติ
(3) นางสาวรุ่งทิวา บุญมีโชติ
(4) นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ

สัญชาติ
จ�ำนวน
ราย
ไทย
ต่างชาติ
รวม

นิติบุคคล
จ�ำนวนหุ้น

597 1,536,515,872
223 1,247,539,730
820 2,784,055,602

อัตรา

935,296,296
416,236,164
174,804,288
123,349,308
109,329,048
56,330,432
40,240,000
15,007,056
327,942,084
200,442,084
65,500,032
31,999,968
30,000,000
84,254,980
63,442,980
19,200,000
1,600,000
12,000

%

บุคคลธรรมดา
จ�ำนวน
จ�ำนวนหุ้น
ราย

55.19 28,835 1,859,318,426
44.81
43 128,441,468
58.34 28,878 1,987,759,894

%

จ�ำนวน
ราย

19.60
8.72
3.66
2.58
2.29
1.18
0.84
0.31
6.87
4.20
1.37
0.67
0.63
1.77
1.33
0.40
0.04
0.00

รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวนหุ้น

93.54 29,432 3,395,834,298
6.46
266 1,375,981,198
41.66 29,698 4,771,815,496

%
71.16
28.84
100.00

1. ภูมิภาคเอเซีย
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
TU
บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
TUM
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บมจ. สงขลาแคนนิ่ง)
ITC
บจ. เอเชี่ยนแปซิฟิค แคน
APC
บจ. ยู่เฉียงแคนฟู้ด
YCC
บจ. ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด
TUS
กลุ่มบริษัท แพ็คฟู้ด
PPC
บ.อีเอชเอส เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บจ. ธีร์ โฮลดิ้ง)
EHS
บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ (เดิมชื่อ บจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์) TFM
PT Thai Union Kharisma Lestari
TUKL
AMG-Thai Union Feedmill (Private) Ltd.
AMG-TFM
บจ. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์
TUG
Seafood International One FZCO
SIC1
บจ. ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป
TUO
Thai Union China Co., Ltd.
TUC
กลุ่มบริษัท ทีเอ็มเอซี
TMAC
บจ. ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์
TUI
บจ. ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล
TSR
บจ. ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ์
TUL
Japan Pet Nutrition Co., Ltd.
JPN
รวม ภูมิภาคเอเชีย
2. ภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา
กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป วัน
TUE1
Thai Union Trading Europe B.V.
TUTE
กลุ่มบริษัท เมอร์อไลอันซ์
MA
กลุ่มบริษัท คิง ออสการ์
KO
Thai Union Germany Group
TUGe
Thai Union Canada Inc.
TUCa
TUMD group
TUMD
Tuna Logistics Services Ltd.
TLS
รวม ภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา
3. ภูมิภาคอเมริกา
บจ. ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์
Tri-U
บจ. ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
TUFP
บจ. ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น
USPN
รวม ภูมิภาคอเมริกา
รวมทั้งหมด

%
การถือหุ้น
โดย TU

2564
รายได้
ขาย

2563
%

รายได้
ขาย

2562
%

รายได้
ขาย

%

99.66

12.8
21.1

9.1
15.0

12.8
20.0

9.6
15.1

13.0
18.3

10.3
14.5

99.55
99.54*
99.55*
51.00
99.74

3.6
1.8
0.5
1.3
5.8

2.6
1.3
0.3
0.9
4.1

5.0
1.1
0.5
1.8
4.8

3.8
0.8
0.4
1.3
3.6

4.9
0.8
0.3
3.0
4.8

3.9
0.6
0.3
2.4
3.8

100.00
51.00***
33.15*
26.01*
98.00
60.00**
100.00
100.00
100.00
100.00
65.00
95.20
90.00*

0.0
4.5
0.0
0.2
0.1
0.1
0.8
0.1
0.3
0.6
0.0
53.6

0.0
3.2
0.0
0.1
0.0
0.1
0.5
0.1
0.2
0.5
0.0
38.0

0.0
4.1
0.1
0.1
0.4
0.1
0.3
0.7
51.7

0.0
3.1
0.1
0.0
0.3
0.1
0.2
0.5
39.0

0.0
4.8
0.1
0.2
0.0
0.4
0.1
0.1
0.1
50.9

0.0
3.8
0.1
0.2
0.0
0.3
0.1
0.1
0.1
40.3

100.00*
100.00*
100.00*
100.00*
100.00*
100.00*
90.00*
100.00*

22.3
1.6
5.4
1.6
4.5
0.0
0.3
35.7

15.9
1.1
3.9
1.1
3.2
0.0
0.2
25.4

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

100.00*
100.00*
100.00*

12.7
9.0 14.6 11.0 11.2
8.9
35.8 25.4 29.2 22.1 29.8 23.6
3.2
2.2
1.8
1.4
1.5
1.2
51.7 36.6 45.6 34.5 42.5 33.7
141.0 100.0 132.4 100.0 126.3 100.0

หมายเหตุ:
เป็นการแบ่งโครงสร้างรายได้จากการขาย หลังจากหักรายการระหว่างกันออกแล้ว
* บริษัทย่อยของไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของ
** ปรับโครงสร้าง SIC1 เป็นกิจการร่วมค้า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562
*** ในเดือนตุลาคม 2564 บริษัทจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงจาก ร้อยละ 66.9 เป็นร้อยละ 51.0

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จ�ำนวนหุ้น

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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สิทธิประโยชน์
จากการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

บริษัท/เลขที่บัตร

สถานที่ตั้ง

ระยะเวลาใช้สิทธิฯ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตั้งแต่

1. บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
1.1 เลขที่ 2289(2)/2557
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
1.2 เลขที่ 1493(2)/2558
ลงวันที่ 10 เมษายน 2558
1.3 เลขที่ 59-0781-1-00-0-0
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
และก�ำลังการผลิต

สิ้นสุด

สมุทรสาคร 01/08/2018 31/07/2026 ผลิตอาหารส�ำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก สัตว์น�้ำ
แช่แข็งและอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปแช่แข็ง อาหารพร้อม
บริโภคแช่แข็ง
สมุทรสาคร 02/08/2018 31/07/2026 สัตว์น�้ำแช่แข็งและอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปแช่แข็ง อาหาร
พร้อมรับประทาน
สมุทรสาคร ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ “ส�ำนักงานใหญ่
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ข้ามชาติ” โดยจะต้องก�ำกับดูแลกิจการของสาขา
หรือบริษัทในเครือในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1
ประเทศ โดยมีขอบข่ายธุรกิจดังนี้
1.3.1 การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ
และการประสานงานธุรกิจ
1.3.2 การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
1.3.3 การให้บริการด้านศูนย์บริหารเงิน
(TREASURY CENTER:
เลขที่ใบอนุญาต TC255801)
สมุทรสาคร ยังไม่เริ่มมีรายได้
น�้ำนึ่งปลาเข้มข้น (Steamed Fish Condensate)

1.4 เลขที่ 64-0707-1-00-1-0
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
2. บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
2.1 เลขที่ 1755(3)/2555
สมุทรสาคร
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
2.2 เลขที่ 2578(2)/2555
สมุทรสาคร
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555
2.3 เลขที่ 2871(2)/2555
สมุทรสาคร
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555
2.4 เลขที่ 61-1315-1-00-1-0 สมุทรสาคร
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน
2558
2.5 เลขที่ 64-1346-1-00-1-0 สมุทรสาคร
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564

03/08/2015 02/08/2023 อาหารส�ำเร็จรูปหรือกึ่งส�ำเร็จรูปแช่แข็ง
02/10/2017 01/10/2025 อาหารส�ำเร็จรูปหรือกึ่งส�ำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
อาหารส�ำเร็จรูปพร้อมบริโภค
06/09/2016 05/09/2024 น�้ำนึ่งปลาเข้มข้น
ยังไม่เริ่มมีรายได้

ยังไม่เริ่มมีรายได้

อาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง

อาหารสัตว์ (อยู่ระหว่างด�ำเนินการโอนไป ITC)

ระยะเวลาใช้สิทธิฯ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตั้งแต่

3. บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น
3.1 เลขที่ 58-2085-0-00-1-0
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558

บริษัท/เลขที่บัตร

สถานที่ตั้ง

03 งบการเงิ น

3.2 เลขที่ 64-1409-0-00-1-2
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
4. บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์
4.1 เลขที่ 1042(2)/2554
ลงวันที่ 11 มกราคม 2554
4.2 เลขที่ 2259(2)/2555
ลงวันที่ 5 กันยายน 2555
4.3 เลขที่ 58-1973-0-00-1-0
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
4.4 เลขที่ 64-0158-1-05-1-0
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
4.5 เลขที่ 64-1257-1-00-1-0
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน
2564
5. บจ. ไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด
5.1 เลขที่ 1009(2)/2558
ลงวันที่ 6 มกราคม 2558
6. บจ. โอคินอสฟู้ด
6.1 เลขที่ 59-0340-0-00-1-0
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
7. บมจ. แพ็คฟู้ด
7.1 เลขที่ 60-0565-0-00-3-0
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
7.2 เลขที่ 61-0698-0-00-1-0
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

04 เอกสารแนบ
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กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
และก�ำลังการผลิต

สิ้นสุด

สงขลา

26/07/2019 25/07/2027 อาหารส�ำเร็จรูปและกึ่งส�ำเร็จรูปบรรจุภาชนะ
ผนึก อาหารสัตว์ สิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food
Ingredient)
สมุทรสาคร 02/10/2017 01/10/2025 อาหารสัตว์บรรจุภาชนะผนึก
(รับโอนมาจาก TUM)
สงขลา

16/07/2016 15/07/2024 อาหารสัตว์

สมุทรสาคร 22/05/2014 21/05/2022 อาหารสัตว์
สมุทรสาคร 02/09/2016 01/09/2024 อาหารสัตว์
สมุทรสาคร ยังไม่เริ่มมีรายได้

อาหารสัตว์

สมุทรสาคร ยังไม่เริ่มมีรายได้

อาหารสัตว์

สงขลา

04/07/2017 03/07/2025 สัตว์น�้ำแช่แข็ง และอาหารส�ำเร็จรูป
หรือกึ่งส�ำเร็จรูปแช่แข็ง

สมุทรสาคร 16/08/2016 15/08/2024 สัตว์น�้ำแช่แข็ง และอาหารส�ำเร็จรูปแช่แข็ง

สมุทรสาคร 14/08/2017 13/08/2025 สัตว์น�้ำแช่แข็งและอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปแช่แข็ง
อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง
สมุทรสาคร ยังไม่เริ่มมีรายได้
สัตว์น�้ำแช่แข็ง อาหารกึ่งส�ำเร็จรูปแช่เย็นแช่แข็ง

7.3 เลขที่ 61-0699-0-00-1-0 สมุทรสาคร ยังไม่เริ่มมีรายได้
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561
8. บจ. ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์
8.1 เลขที่ 64-1121-1-00-1-0 สมุทรสาคร 04/06/2564 03/06/2569
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564
8.2 เลขที่ 64-1121-1-00-1-0 สมุทรสาคร ยังไม่เริ่มมีรายได้
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

อาหารพร้อมบริโภคแช่แข็ง อาหารส�ำเร็จรูป
และกึ่งส�ำเร็จรูปแช่เย็นแช่แข็ง
น�้ำมันปลา (Fish crude oil)
อาหารพร้อมบริโภคแช่แข็ง อาหารส�ำเร็จรูป
และกึ่งส�ำเร็จรูปแช่เย็นแช่แข็ง

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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ภาพรวม
อุตสาหกรรม

แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ถึ ง ปี 2564 แต่ ม าตรการควบคุ ม ที่ เ ข้ ม งวดต่ า งๆ ได้ รั บ
การผ่อนคลายลงมาก ทั้งการเปิดพรมแดนและการเปิดให้
ด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จึงคาดว่าปริมาณสัตว์น�้ำจากการ
ประมงทะเลและการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ น่าจะเติบโตขึน้ โดยปริมาณ
สัตว์นำ้� โดยรวมส�ำหรับปี 2564 น่าจะเท่ากับปริมาณในปี 2562
เป็ น การส่ ง สั ญ ญาณให้ เ ห็ น ถึ ง การฟื ้ น ตั ว จากจุ ด ต�่ ำ สุ ด
อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำยังคง
อยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าแนวโน้มการเติบโตระยะยาวทีร่ ะดับร้อยละ 4 - 5
เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 ที่เกิดขึ้นเป็นระลอกยังคง
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรา ในส่วนของการประมงสัตว์ทะเล
แม้วา่ การฟืน้ ตัวของความต้องการในการบริโภคและการกลับมา
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารด้ า นอาหารจะส่ ง ผลให้ มี ก ารประมงเพิ่ ม ขึ้ น
แต่ปริมาณสัตว์ทะเลบางชนิดยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการค้าที่เคยเป็นมาในอดีต และยังมีปัจจัย
เรื่องราคาซึ่งเป็นผลมาจากอุปทานที่มีอยู่จ�ำกัดในขณะที่อุปสงค์
ฟืน้ กลับมา ท�ำให้ราคาโดยภาพรวมของทัง้ อุตสาหกรรมปรับเพิม่ ขึน้
และคาดว่าจะสร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากการค้าปลาฟื้นตัวในปี 2564 หลังจากที่ปรับตัวลดลง
ในปี 2563 โดย FAO คาดว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 12
จากปีกอ่ น แม้วา่ การกลับมาเปิดให้บริการด้านอาหารจะช่วยกระตุน้
ความต้องการให้ฟน้ื ตัวกลับมา แต่พฤติกรรมการท�ำอาหารเองและ
การใช้บริการส่งอาหารทีเ่ ป็นผลต่อเนือ่ งมาจากโควิด 19 ก็จะยังคง
ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกัน ความท้าทายในอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในระดับสูง
ไม่ ว ่ า จะด้ ว ยเรื่ อ งอั ต ราค่ า ขนส่ ง ที่ สู ง ความล่ า ช้ า ในการขนส่ ง
อั น เนื่ อ งมาจากภาวะขาดแคลนตู ้ ค อนเทนเนอร์ ระเบี ย บใหม่
ในการข้ามชายแดน และปัญหาสินค้าค้างส่งมอบที่ท่าเรือ อีกทั้ง
การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ยังท�ำให้ยากต่อการกลับสู่
ภาวะปกติ นอกจากนี้ ประเด็นเรือ่ งภูมริ ฐั ศาสตร์ อาทิ สถานการณ์
ความตึ ง เครี ย ดระหว่ า งจี น และสหรั ฐ อเมริ ก าที่ มี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง

ในแง่ของอุปสงค์ โรคระบาดในครั้งนี้ท�ำให้ผู้บริโภคตระหนักและให้
ความส�ำคัญกับอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีคุณค่าทาง
โภชนาการมากขึ้น อาหารทะเลทุกรูปแบบถือว่าเป็นแหล่งโปรตีน
ธรรมชาติ อุดมด้วยโอเมก้า 3 และเป็นทางเลือกอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อสุขภาพมากกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น นอกจากประโยชน์ต่อ
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสนใจ
บริโภคอาหารทะเลที่มีคุณภาพสูงและมาจากบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส ซึง่ อุตสาหกรรมอาหารทะเลตอบสนองความต้องการนี้
โดยเปิดเผยข้อมูลของแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ และแนวทางการปฏิบตั ิ
ต่อแรงงาน
เราได้เห็นรูปแบบการค้าแบบอี-คอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นเป็นทิศทางหลัก
ในวงการอาหารทะเล เช่นเดียวกับสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ และจะ
เป็นช่องทางการค้าส�ำคัญในอนาคต ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรม
อาหารทะเลนอร์เวย์ประเมินว่า ประมาณร้อยละ 15 ของผู้บริโภค
ในประเทศสหรัฐอเมริกาซื้ออาหารทะเลจากช่องทางออนไลน์ และ
สัดส่วนนี้มีมากถึงร้อยละ 20 ในประเทศสหราชอาณาจักร และ
ร้อยละ 45 ในประเทศจีน นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มความนิยมในการ
เลือกอาหารทะเลที่สะดวกและง่ายต่อการปรุง เช่น อาหารประเภท
ปรุงซอสแล้ว อาหารประเภทพร้อมรับประทาน อาหารประเภทที่มา
พร้อมชุดเครื่องปรุง และอื่นๆ

ภาพรวมจ�ำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
และภูมิภาคหลัก
ตลาดอาหารทะเลแปรรูปอาจแบ่งออกได้เป็นกลุ่มหลัก 3 ประเภท
ได้แก่ อาหารประเภทแช่เย็น อาหารประเภทแช่แข็ง และอาหารประเภท
บรรจุกระป๋อง ในแง่ของการบริโภค อาหารประเภทแช่เย็นและประเภท
บรรจุกระป๋องครองส่วนแบ่งอาหารทะเลแปรรูปในตลาดโลก ตามมา
ด้วยประเภทอาหารทะเลแช่แข็ง แม้จะมีการประเมินว่าอาหารทะเล
ประเภทแช่ เ ย็ น จะยั ง คงครองตลาดในสั ด ส่ ว นสู ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
แต่คาดว่าจะไม่มีการเติบโตในแง่ของความต้องการบริโภค หรือ
เติบโตน้อยในช่วง 2 - 3 ปีขา้ งหน้า เมือ่ เทียบกับประเภทอืน่ อาหาร
ทะเลประเภทบรรจุกระป๋องเป็นกลุ่มที่เติบโตสูงที่สุด ตามมาด้วย
อาหารประเภทปลาและอาหารทะเลแช่แข็ง โดยคาดว่าการเติบโต
ใน 2 กลุ่มนี้จะแซงหน้าประเภทแช่เย็น ซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภค
ในครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ และการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดเกิดใหม่
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ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ยังคงเป็นตลาดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ส�ำหรับการบริโภค
อาหารทะเลแปรรูปในภาพรวมของโลก ตามมาด้วยภูมิภาคยุโรป
ตะวันตก เมือ่ แยกเป็นรายตลาด ตลาดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ 3 ประเทศหลัก
ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ได้แก่ ญีป่ นุ่ จีน และเกาหลีใต้ จากรายงาน
ของกรมการเกษตร ประเทศแคนาดาระบุว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ภายในประเทศญี่ปุ่นมากกว่าร้อยละ 90 เป็นการผลิตเพื่อบริโภค
ภายในประเทศ ประเทศจีนเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุด
ในโลก ประเทศญีป่ นุ่ เป็นผูส้ ง่ ออกรายใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ตามมาด้วย
สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้น�ำเข้าอาหารทะเล
สุทธิ เนื่องจากความต้องการการบริโภคที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
มี สั ด ส่ ว นมากกว่ า การผลิ ตในประเทศที่ ช ะลอตั ว ลงอั น เป็ น ผล
มาจากข้อตกลงการซือ้ ขายปลาทวิภาคีและพหุภาคี แหล่งปลาลดลง
และการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยอดค้าปลีกอาหารทะเลท�ำสถิติสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ในปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคในช่วง
การแพร่ระบาดของโควิด 19 การเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซและ
การท�ำอาหารทานเองทีบ่ า้ น อย่างไรก็ตาม ยอดค้าปลีกในปี 2564
ท� ำ ลายสถิ ติใ นปี 2563 เนื่ อ งจากความต้ องการการบริ โ ภคที่
เพิ่มสูงขึ้นและภาวะเงินเฟ้อ ข้อมูลจากสถาบันวิจัยนานาชาติ IRI
ระบุวา่ ช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 ยอดขายอาหารทะเลแบบสด
และแบบแช่แข็งของสหรัฐอเมริกาเติบโตร้อยละ 5 และร้อยละ 2
ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับปี 2563
อย่างไรก็ตาม ในแง่ของปริมาณ ยอดขายอาหารทะเลทั้ง 2 ประเภท
ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1 ในส่วนของอาหารทะเลแบบสด อาหาร
ทะเลทีม่ กี ารเติบโตสูงทีส่ ดุ ในแง่ของมูลค่า ได้แก่ ปลาแซลมอน ปู กุง้
และกุง้ ล็อบสเตอร์ ในส่วนของอาหารประเภทแช่แข็ง ปลาแช่แข็งครอง
สัดส่วนมากที่สุด แต่กุ้งดิบแช่แข็งมีอัตราเติบโตสูงที่สุด

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

70

ปลาทูน่า
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ปริมาณการจับปลาทูน่าทั่วโลกยังคงอยู่
ในเกณฑ์ต�่ำ แต่ราคาปลายังคงได้รับแรงกดดันเนื่องจากอุปสงค์
เบาบาง นอกจากนี้ ปลาทูน่ามีจ�ำนวนลดลงในแหล่งประมงหลัก
อันเป็นผลมาจากการปิดน่านน�้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและ
มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก การประมงในมหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแอตแลนติกมีปริมาณการจับปลาในระดับกลาง แต่เป็น
วัตถุดิบส�ำหรับโรงงานบรรจุอาหารกระป๋องซึ่งมีวัตถุดิบเพียงพอ
อยู่แล้ว

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

การค้าผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าประเภทไม่บรรจุกระป๋อง

แนวโน้มราคาและภาพรวมในอนาคต

ความต้องการบริโภคทูน่าประเภทไม่บรรจุกระป๋องในปี 2564
เพิ่ ม ขึ้ น สอดรั บ กั บ พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคที่ ท� ำ กิ จ กรรมนอกบ้ า น
เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน แม้ว่าการค้าปลาทูน่าสดจะพบอุปสรรค
จากการระงับการบินระหว่างประเทศและต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น
แต่การน�ำเข้าปลาทูน่าทั้งเกรดซาชิมิและไม่ใช่ซาชิมิยังคงเพิ่มขึ้น
ในหลายตลาด

ราคาปลาทูน่าพันธุ์ท้องแถบแบบแช่แข็งลดลงร้อยละ 13 มาอยู่ที่
1,300 เหรียญสหรัฐ ในไตรมาส 1 ปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วง
เวลาเดียวกันในปี 2563 เนื่องจากอุปสงค์จากโรงงานผลิตอาหาร
กระป๋องไทยลดลง ราคาปลาทูนา่ พันธุท์ อ้ งแถบทีป่ ระเทศเอกวาดอร์
สูงกว่าราคาที่กรุงเทพฯ ท�ำให้อุปทานเคลื่อนไปที่โรงงานกระป๋อง
ทางแปซิฟกิ ตะวันออก อย่างไรก็ตาม ราคาปลาทูนา่ พันธุค์ รีบเหลือง
แช่แข็งส�ำหรับโรงงานอาหารกระป๋องอยู่ในระดับทรงตัว

การน�ำเข้าปลาทูน่าสดและทูน่าแช่แข็งของญี่ปุ่นเติบโตร้อยละ 9
ในครึ่งปีแรกของปี 2564 (เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2563)
เนื่ อ งจากการกระตุ ้ น การบริ โ ภคในช่ ว งที่ มี ก ารแข่ ง ขั น โอลิ ม ปิ ก
ที่กรุงโตเกียว ในสหรัฐอเมริกา ทูนา่ ประเภทไม่บรรจุกระป๋องเติบโต
ร้อยละ 12 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 โดยมีการน�ำเข้าทูน่าสด
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25 เนือ่ งจากการค้าซาชิม/ิ ซูชิ ส่วนในยุโรป การเปิดให้
ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลีย้ ง (HORECA) กลับมาด�ำเนินการ
ได้อีกครั้ง กระตุ้นให้เกิดการน�ำเข้าทูน่าประเภทไม่บรรจุกระป๋อง
การน�ำเข้าทูน่าสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564
(เทียบกับครึง่ ปีแรกของปี 2563) และการน�ำเข้าฟิเลทูนา่ แช่แข็งเพิม่
ขึ้นร้อยละ 8 ในช่วงเวลาเดียวกันเนื่องจากความต้องการบริโภค
ในประเทศรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์

การค้าผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าประเภทบรรจุกระป๋อง
ความต้องการบริโภคทูน่าบรรจุกระป๋องเพิ่มขึ้นตลอดปี 2563
เนื่องจากความตื่นตระหนกเรื่องการระบาดของโควิด 19 ทิศทาง
ดั ง กล่ า วกลั บ เป็ น ไปในทางตรงกั น ข้ า มในปี 2564 ในขณะที่
ภาค HORECA กลับมาเปิดด�ำเนินการอีกครั้ง การบริโภคภายใน
ครัวเรือนชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ส่งผลกระทบต่อยอดค้าปลีกใน
เกือบทุกตลาด
การน�ำเข้าทูน่ากระป๋องและทูน่าแปรรูปของสหรัฐอเมริกาและยุโรป
อยู่ในระดับต�่ำที่สุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากอุปสงค์ที่อ่อนก�ำลังลง
ในภาคค้ า ปลี ก ในส่ ว นของยุ โ รป ประเทศสหราชอาณาจั ก ร
สวิตเซอร์แลนด์ และรัสเซีย ล้วนมีการน�ำเข้าทูน่าแปรรูปลดลง
ในเอเชีย ความต้องการทูน่ากระป๋องลดลงเช่นกันในประเทศญี่ปุ่น
และตลาดอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นในกรณีของ
ประเทศไทย การน�ำเข้าทูน่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทูน่าตัดแต่งปรุงสุก
เพื่อน�ำไปปรุงต่อ เติบโตขึ้นร้อยละ 2.5 ในครึ่งปีแรกของปี 2564
(เทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2563) ในตะวันออกกลางและแอฟริกา
เหนือ ซึง่ ยังคงเป็นตลาดทีส่ ำ� คัญส�ำหรับผูส้ ง่ ออกไทย ภาพรวมของ
ความต้องการแตกต่างกันไปตามปัจจัยแต่ละประเทศ

TUNA

คาดว่าอุปสงค์ของทูนา่ กระป๋องแบบค้าปลีกจะยังคงอ่อนตัวจนกว่า
สินค้าคงคลังจะลดลง อุปสงค์จากบริการอาหารคาดว่าจะชะลอตัว
ลงจากระดับสูงสุดในช่วงฤดูร้อน
ในส่วนของทูน่าประเภทไม่บรรจุกระป๋อง คาดว่าการบริโภคซาชิมิ
ในญี่ ปุ ่ น และจี น ในช่ ว งเดื อ นที่ มี วั น หยุ ด น่ า จะกระตุ ้ น อุ ป สงค์
ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป คาดว่าการบริโภคในภาคบริการอาหาร
จะยังคงแข็งแกร่ง แต่อปุ สงค์ในส่วนของค้าปลีกอาจจะยังคงถดถอย

กุ้ง
แนวโน้มอุปสงค์และอุปทาน
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อุปสงค์กุ้งทั่วโลกเพิ่มขึ้นในปี 2564 เนื่องจากอุปสงค์ภาคค้าปลีก
เข้มแข็ง ในขณะที่ภาคบริการอาหารกลับมาเปิดด�ำเนินงานอีกครั้ง
ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดกุ้งที่ใหญ่
ที่สุดในโลก มีการเติบโตของการน�ำเข้าร้อยละ 31 ในครึ่งปีแรก
ของปี 2564 (เทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2563) ซึ่งส่วนมาก
เป็นกุ้งประเภทปอกเปลือกและกุ้งทั้งตัว สหรัฐอเมริกาน�ำเข้าจาก
อินเดีย เอกวาดอร์ อินโดนีเซียและเวียดนามเป็นหลัก เช่นเดียวกัน
การน�ำเข้ากุ้งในยุโรปท�ำสถิติสูงสุดในรอบ 5 ปี โดยเติบโตขึ้น
ร้อยละ 16 ในครึ่งปีแรกของปี 2564 โดยได้รับแรงหนุนจาก
การที่ธุรกิจร้านอาหารกลับมาด�ำเนินการ ผนวกกับกิจกรรมใน
ธุรกิจบริการอาหารในช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม ในประเทศจีน
การน�ำเข้ากุ้งลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี โดยลดลงร้อยละ 9
ในครึ่งปีแรกของปี 2564 ทั้งนี้ เนื่องมาจากกฎระเบียบการน�ำเข้า
ของจีนและสต็อกสินค้าที่มีอยู่ในระดับสูง FAO คาดว่าอุปสงค์จาก
HORECA จะปรับตัวดีขึ้นในไม่ช้า
ในด้านอุปทาน การส่งออกกุ้งเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเทศยกเว้น
เวี ย ดนามและไทย เนื่ อ งจากมาตรการควบคุ ม โควิ ด 19 และ
สถานการณ์วัตถุดิบขาดแคลน ประเทศที่มีการส่งออกสูงที่สุด
คือ เอกวาดอร์ โดยในครึ่งปีแรกของปี 2564 มียอดขายเติบโตขึ้น
เนือ่ งจากแรงอุปสงค์จากสหรัฐอเมริกาและยุโรป ช่วยชดเชยยอดขาย
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ที่ ล ดลงในประเทศจี น ซึ่ ง เป็ น ตลาดปลายทางที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของ
เอกวาดอร์ ส�ำหรับประเทศไทย การน�ำเข้ากุ้งแช่แข็งแปรรูปส่งออก
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 165 ในครึง่ ปีแรกของปี 2564 (เทียบกับครึง่ ปีแรก
ปี 2563) ชดเชยปริมาณอุปทานกุ้งขนาดใหญ่ในประเทศที่ลดลง

แนวโน้มราคาและภาพรวมในอนาคต
ราคากุง้ ทรงตัวมาจนถึงเดือนกรกฎาคม และเริม่ ปรับตัวขึน้ ในเดือน
สิงหาคมเนื่องจากอุปทานที่ลดลงในเอเชีย ในเอกวาดอร์ ราคา
ส่งออกเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ เป็น 6 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม เป็นระดับทีส่ งู
ที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2561 โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์
จากสหรัฐอเมริกาและยุโรป ค่าขนส่งระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญเนื่องจากภาวะการขาดแคลนคอนเทนเนอร์อาหารแช่แข็ง
และระบบการขนส่งที่หยุดชะงัก ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ได้ถูกส่งผ่านไป
ยังผู้จัดจ�ำหน่ายและลูกค้า

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

การแข่งขันในตลาด
และแนวโน้มราคา
วัตถุดิบหลัก: ปลาทูน่า กุ้ง
และปลาแซลมอน

และผลการดำ � เนิ น งาน
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SALMON
อุ ป สงค์ ป ลาแซลมอนทั่ ว โลกเพิ่ ม ขึ้ น ในปี 2564 เนื่ อ งจาก
การกระจายวัคซีนครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นได้ช่วยลดผลกระทบ
จากโควิด 19 แซลมอนเป็นปลาที่สามารถใช้ได้ในหลายรูปแบบ
โดยได้ประโยชน์จากการกลับมาเปิดด�ำเนินการของธุรกิจบริการ
อาหาร และการเพิ่มขึ้นของการท�ำอาหารเองที่บ้านซึ่งมาในรูปแบบ
ชุดอาหารพร้อมปรุง หรืออาหารพร้อมรับประทาน ในสหรัฐอเมริกา
ตลาดปลาแซลมอนฟื้นตัวอย่างเต็มที่ในฤดูร้อนของปี 2564 ทั้งนี้
ได้แรงกระตุ้นจากกิจกรรมทางการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในช่วงทีม่ กี ารแพร่ระบาด นอกจากนี้ การเปิดให้ธรุ กิจเดินเรือส�ำราญ
กลับมาด�ำเนินการได้อกี ครัง้ ยังมีสว่ นช่วยกระตุน้ อุปสงค์ ทิศทางนี้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันในยุโรป รัสเซีย ญี่ปุ่น และบราซิล
แม้ว่าอุปสงค์ทั่วโลกได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมา แต่ผู้ส่งออกประสบกับ
ความท้าทายด้านการขนส่ง เช่น มาตรการใหม่ในการข้ามชายแดน
สินค้าตกค้างทีท่ า่ เรือ และการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ ปัจจัยเหล่านี้
ส่งผลให้คา่ ขนส่งปรับตัวสูงขึน้ แม้กระทัง่ การขนส่งปลาแซลมอนสด
ทางอากาศ ยกตัวอย่างเช่น จากสก็อตแลนด์ไปจีน ยังประสบปัญหา
การขนส่งเกินปริมาณ
ในด้านอุปทาน การผลิตในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 คาดว่า
จะเติบโตที่ร้อยละ 2 - 3 (เทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2563) แม้ว่า
การเติบโตนีเ้ ป็นการส่งสัญญาณถึงการฟืน้ ตัว แต่ยงั เป็นการเติบโต
ที่ช้ากว่าแนวโน้มในระยะยาว การผลิตปลาแซลมอนของนอร์เวย์
ในครึ่งปีแรกของปี 2564 ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก
ในปี 2563 เนือ่ งจากการชะลอตัวในไตรมาส 2 ของปี 2564 หักลบ
การเติบโตร้อยละ 6 ในไตรมาส 1 ปี 2564 ทั้งนี้ได้รับผลกระ

ในตลาดอื่นๆ ปริมาณอุปทานของภูมิภาคผู้ผลิตใหม่ก�ำลังเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุปสงค์ ปริมาณการจับ
ประมงของสก็อตแลนด์ฟื้นตัวในปี 2564 หลังจากที่ชะลอตัวลง
ในปีก่อนหน้า ในขณะที่การผลิตของรัสเซีย ออสเตรเลีย จีน และ
ไอซ์แลนด์มีการเติบโต

แนวโน้มราคาและภาพรวมในอนาคต
ในช่วงต้นปี 2564 ปลาแซลมอนพันธุ์แอตแลนติกแบบเพาะเลี้ยง
มีราคาลดลงเนื่องจากปริมาณการจับสูงขึ้นทั้งในนอร์เวย์และชิลี
อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณปลาที่ลดลงและตลาดต่างๆ กลับมา
เปิ ด ด� ำ เนิ น การอี ก ครั้ ง ราคาปลาแซลมอนจึ ง ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
ดัชนี NASDAQ ปลาแซลมอน เพิ่มขึ้นจาก 5.20 เหรียญสหรัฐ
ต่อกิโลกรัม ในเดือนมกราคม ไปอยู่ที่ระดับสูงกว่า 7.90 เหรียญ
สหรัฐต่อกิโลกรัมในไตรมาสที่ 2 เช่นเดียวกัน ส�ำหรับเนื้อปลาสด
แบบฟิ เ ลจากชิ ลี ที่ ม าถึ ง สหรั ฐ อเมริ ก า ราคาตลาดเพิ่ ม ขึ้ น จาก
11.30 เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อ กิ โ ลกรั ม ในเดื อ นมกราคม ไปอยู ่ ที่
13.50 เหรียญสหรัฐภายในช่วงกลางปี ซึ่งท�ำสถิติสูงสุดในรอบ
4 ปี FAO คาดว่าแรงกดดันราคาเพิ่มสูงขึ้นน่าจะยังมีต่อเนื่อง
หากการกลับมาเปิดด�ำเนินธุรกิจด�ำเนินต่อไปเฉกเช่นปัจจุบัน

ที่มา: FAO, GlobeFish, IRI, USDA, Canadian agriculture department

การแข่งขันและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
FAO ประเมินว่าร้อยละ 10 ของประชากรโลกจะพึ่งพาการประมง
ในการด�ำรงชีพ ซึ่งท�ำให้การเพาะเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ
อุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเลเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขัน
สูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษทั ไทยยูเนี่ยน ในฐานะ
ที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความช�ำนาญ
ในการก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ และสามารถปรับตัวต่อสภาพ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เรายังคงประสบกับภาวะการแข่งขันสูง
ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์หลักของเรา ได้แก่ ปลาทูนา่ กุง้ และปลาแซลมอน
รวมทั้งผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (จากการที่ค่าเงินบาท
ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง) ผนวกกับภาวะเงินเฟ้อ อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารทะเลในตลาดหลักของเรา (สหรัฐอเมริกา ยุโรป ไทย
ญี่ปุ่น และประเทศเกิดใหม่) ยังคงกระจายครอบคลุมหลายกลุ่ม ดูบทสัดส่วนแบรนด์ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

ที่มา: FAO, GlobeFish

ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
ได้แรงสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารเลือกซือ้
แหล่งโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น
จากประเทศเกิดใหม่ (เช่น ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)
และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ
(เช่น อาหารพร้อมทาน อาหารบรรจุในถุงเพาซ์) ผูบ้ ริโภคในประเทศ
พัฒนาแล้วมีแนวโน้มต้องการขนมทานเล่นและอาหารชุดประเภท
grab-and-go และชุดอาหารพร้อมปรุงที่พร้อมด้วยประโยชน์
ทางโภชนาการ
ผู้ประกอบการอาหารทะเลต่างประสบความท้าทายส�ำคัญต่างๆ
เช่น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน
และอุปสงค์ ผนวกกับความตึงเครียดด้านภูมิศาสตร์รัฐศาสตร์
ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป (เช่น ต้องการอาหารทีผ่ ลิต
จากพืช) การประมงที่มากเกินไป และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความยั่งยืน โดยคาดว่าโปรตีนทางเลือกจะยิ่งเป็นส่วนหนึ่งในเมนู
ที่ผู้บริโภคเลือกมากยิ่งขึ้นในอนาคต

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

แนวโน้มราคาและภาพรวมในอนาคต

ทบจากโควิด 19 ซึ่งส่งผลต่อการคมนาคมและการขนส่ง ดังนั้น
จึงมีการพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มการผลิต เช่น
การเพาะเลี้ยงบนบก เช่นเดียวกัน การผลิตในชิลีลดลงร้อยละ 1
ในครึ่งปีแรกของปี 2564 การหดตัวของการผลิตในไตรมาส 2 ปี
2564 หักลบการประมงทีเ่ ร่งเก็บเกีย่ วในช่วงต้นปี ลูกปลาแซลมอน
มีจ�ำนวนลดลงในปีที่แล้วท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดและ
สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้อุปทานเติบโตติดลบในปี 2564

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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จำ�นวนโรงงานและกำ�ลังการผลิต
รายชื่อโรงงานผลิต
ในไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป
เอเชีย (11 บริษัท)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ำกัด
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ำกัด
บริษัท แพ็คฟู้ด จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โอคินอสฟู้ด จ�ำกัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ�ำกัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จ�ำกัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จ�ำกัด
บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จ�ำกัด
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งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
กลุ่มบริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจ ที่มีลักษณะโครงการ หรือชิ้นงานที่มีมูลค่าสูง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายของบริษัท
บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิในแต่ละปี
โดยตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทได้แบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี และจากการบริหารงานอย่างรอบคอบและความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ บริษัทจึงสามารถรักษาระดับก�ำไรสุทธิได้ดีมาตลอด และในปี 2564
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.95 บาทต่อหุ้น

ทั้ ง นี้ กลุ ่ ม ไทยยู เ นี่ ย น มี บ ริ ษั ท ในเครื อ ทั้ ง สิ้ น 25 บริ ษั ท
ที่ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าซึ่งสามารถจ�ำแนกตาม
ภูมิภาคที่เป็นที่ตั้งได้ดังต่อไปนี้

•
•
•
•
•

Etablissements Paul Paulet SAS
European Seafood Investment Portugal S.A.
Pioneer Food Cannery Ltd.
Indian Ocean Tuna Ltd.
Meralliance Armoric SAS
Meralliance Poland Sp. Z.o.o.
Ru..gen 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.

อเมริกาเหนือ (1 บริษัท)
• Tri-Union Seafoods, LLC

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1. ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)

2564

2563

2562

7,713.00*

5,945.27*

3,815.88

2. อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

1.66

1.26

0.80

3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

0.95

0.72

0.47

4,422.38

3,351.70

2,242.75

57.34

56.38

58.77

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)
* เป็นก�ำไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน

นโยบายของบริษัทย่อย
ในส่วนของบริษัทย่อยการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และความจ�ำเป็นในการใช้เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทย่อยมีผลก�ำไรและไม่มีความจ�ำเป็นต้องส�ำรองเงินทุนไว้ใช้ในการขยายกิจการในปีนั้นๆ แต่อย่างใด ก็จะจ่าย
เงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิในแต่ละปี
ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึน้ อยูก่ บั กระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต
ของบริษัทและ/ หรือบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินก�ำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
และ/ หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

ไทยยูเนี่ยนและบริษัทในเครือหลักทั่วโลก เป็นผู้ผลิตอาหาร
ทะเลโดยมีก�ำลังการผลิตรวม (เมตริกตันของวัตถุดิบ) ที่
850,000 ตันต่อปีโดยมีก�ำลังการผลิตจ�ำแนกตามผลิตภัณฑ์
หลักคือปลาทูน่า กุ้งแช่แข็ง ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน และ
อาหารสั ต ว์ เ ลี้ ย งโดยประมาณคื อ 570,000, 60,000,
150,000, 20,000 และ 50,000 ตัน ตามล�ำดับ

•
•
•
•
•
•
•
•

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ยุโรปและแอฟริกา (13 บริษัท)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

และผลการดำ � เนิ น งาน

สรุปหุ้นกู้
ของบริษัท

03 งบการเงิ น

ชื่อหุ้นกู้

04 เอกสารแนบ
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จ�ำนวนเงิน

(ล้านบาท)

อายุ
(ปี)

ครบก�ำหนด อัตราดอกเบี้ย

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563*

3,500

3

19/1/2563

2.49

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

2,000

5

19/1/2565

2.91

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

2,500

7

19/1/2567

3.58

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

4,000

10

19/1/2570

3.94

ไถ่ถอน

ต่อปี

ปี 2560

จ�ำนวนเงิน

(ล้านบาท)

อายุ
(ปี)

ครบก�ำหนด อัตราดอกเบี้ย

ไถ่ถอน

ต่อปี

ปี 2554

ปี 2562

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557*

3,300

3

27/7/2557

4.51

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

2,000

7

6/11/2569

2.78

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559*

1,950

5

27/7/2559

4.70

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572

4,000

10

6/11/2572

3.00

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564*

1,500

10

27/7/2564

5.02

** หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ

6,000

-

เมือ่ เลิกบริษทั

** อัตรา
ดอกเบี้ย

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560*

2,500

3

6/2/2560

3.58

หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

5,000

7

20/7/2571

** อัตรา
ดอกเบี้ย

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562*

3,150

หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

4,500

5

10/11/2569

** อัตรา
ดอกเบี้ย

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564*

1,550

หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

1,500

10

10/11/2572

** อัตรา
ดอกเบี้ย

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

1,050

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564*

1,000

7

9/10/2564

4.21

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

3,500

10

9/10/2567

4.58

75 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

10

11/4/2569

3.66

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562*

6,000

3

20/7/2562

2.03

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564*

2,000

5

20/7/2564

2.32

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

2,000

7

20/7/2566

2.79

ปี 2557

ปี 2564
ครั้งที่ 1/2564 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
5

6/2/2562

4.21

ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
7

6/2/2564

4.69

ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574
10

6/2/2567

5.18

ปี 2559
หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

*
**

หุ้นกู้ที่ได้รับการไถ่ถอนเรียบร้อยแล้วในปีที่ผ่านมา
อัตราดอกเบี้ย ตามรายละเอียดดังนี้
• ปีที่ 1 ถีงปีที่ 5: อัตราคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี
• ปีที่ 6 ถึงปีที่ 25: อัตราเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข)
Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี
• ปีที่ 26 ถึงปีที่ 50: อัตราเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข)
Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
• ปีที่ 51 เป็นต้นไป: อัตราเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข)
Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับตามอัตราอ้างอิงทุกๆ 5 ปี (โดยการอ้างอิงจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 5 ปี)
*** อัตราดอกเบี้ย ตามรายละเอียดดังนี้
• อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.47 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยอาจถูก
ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อครบปีที่ 3 และปีที่ 6 ของอายุหุ้นกู้
รวม 2 ครั้ง
• โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวในแต่ละครั้ง จะปรับเพิ่มขึ้น
หรือลดลงจากอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ ณ วันออกหุ้นกู้
• ขึ้นกับผลความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน ตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายด้านความยั่งยืน

**** อัตราดอกเบี้ย ตามรายละเอียดดังนี้
• อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.27 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าวอาจถูกปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อครบปีที่ 3
ของอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1
• โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว
ในแต่ละครั้ง จะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอัตราดอกเบี้ยเดิม
ที่เริ่มต้นใช้ ณ วันออกหุ้นกู้
• ขึ้นกับผลความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน ตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายด้านความยั่งยืน
***** อัตราดอกเบี้ย ตามรายละเอียดดังนี้
• อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.36 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าวอาจถูกปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อครบปีที่ 3 และปีที่ 6
ของอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2
• โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว
ในแต่ละครั้ง จะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอัตราดอกเบี้ยเดิม
ที่เริ่มต้นใช้ ณ วันออกหุ้นกู้
• ขึ้นกับผลความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน ตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายด้านความยั่งยืน

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ชื่อหุ้นกู้

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

   การบริ ห ารความเสี่ ย ง

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน

2. การบริหารความเสี่ยง

กรอบงานการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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กรอบงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทก�ำหนดขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล COSO ERM และ ISO 31000 การบริหารความเสี่ยง
ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรอบงานการบริหารความเสี่ยงก�ำหนด
ให้มกี ารระบุปจั จัยเสีย่ ง การประเมินความเสีย่ ง การจัดการ การติดตาม และการสือ่ สารอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ลดโอกาสของการ
เกิดความเสี่ยงซ�้ำ และจ�ำกัดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของบริษัท กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับ
กลุ่มบริษัท ระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับบริษัทในเครือ

ในปี 2564 ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับเลือกให้ติดดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (DJSI) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน กระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งของบริษทั เป็นไปตามมาตรฐานโลก และได้คะแนนร้อยละ
100 ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตเป็นปีที่ 2
ติดต่อกัน
บริษัทยังคงปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในกลยุทธ์
ทางธุรกิจและการด�ำเนินงานทั้งองค์กร เริ่มตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและบังคับให้มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยท�ำให้
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร นโยบาย กรอบการท�ำงาน
แนวปฏิบตั ิ และโครงสร้างของการบริหารความเสีย่ ง แสดงให้เห็นถึง
การสือ่ สารอย่างเป็นทางการ บริษทั สนับสนุนให้พนักงานมีทศั นคติ
ทีด่ ตี อ่ การบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมนับแต่วนั แรกทีร่ ว่ มงาน
กั บ บริ ษั ท และตลอดระยะเวลาที่ พ นั ก งานท� ำ งานกั บ บริ ษั ท
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรม
ด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ ง และการอั ป เดต
ข่าวสารต่างๆ นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบ
ในการวางแผนทางธุรกิจ การตัดสินใจ และการด�ำเนินงานตัวอย่าง
ของการพิจารณาที่ส�ำคัญ รวมถึง

• การพิจารณาความเสีย่ งระดับกลยุทธ์ในช่วงกระบวนการพัฒนา
กลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในระหว่างการปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์ที่วางไว้
• การบริ ห ารความเสี่ ย งในการลงทุ น เชิ ง กลยุ ท ธ์ ซึ่ ง รวมถึ ง
การเข้าซือ้ และการควบรวมกิจการ การลงทุนทางธุรกิจประเภทใหม่
รายจ่ายการลงทุนขนาดใหญ่ รวมอยู่ในการบริหารความเสี่ยง
โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะพิ จ ารณาความเสี่ ย ง
และแผนบริหารความเสี่ยงว่าเพียงพอและเหมาะสม
• บริษัทมีนโยบายการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
ของกลุ ่ ม ครอบคลุ ม ถึ ง ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ความเสีย่ งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อลูกค้า ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการบริหารเงินทุนและธรรมาภิบาล ตัวชีว้ ดั
ที่ใช้ในการพิจารณา และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท และถูกน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร
และควบคุมที่ส�ำคัญส�ำหรับทีมบริหารและการเงินทั่วโลก
• คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน น�ำโดยประธานกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการ ดู แ ลกลยุ ท ธ์ แ ละการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
ความยั่งยืนอย่างใกล้ชิด
• คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
น�ำโดยประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารในฐานะ
ประธานคณะกรรมการ ดูแลกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใกล้ชิด

โครงสร้างการจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้ก�ำหนดโครงสร้าง รวมถึงบทบาทความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่
ก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งองค์กรทีส่ ำ� คัญ โดยตระหนักและดูแลให้อยูใ่ นระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของบริษทั คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงท�ำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงและการจ�ำกัดความเสี่ยงอยู่เสมอ ประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดูแลให้มกี ารด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทัว่ ทัง้ องค์กร ฝ่าย
บริหารความเสีย่ งรายงานตรงต่อประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำ กรอบการท�ำงาน และขั้นตอนต่างๆ ต่อบริษัทย่อย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารความเสีย่ งในส่วนงานทีต่ นรับผิดชอบ อ่านข้อมูลเพิม่ เติมได้จากรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหารกลุ่มไทยยูเนี่ยน

คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม

ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง ระดับบริษัทย่อย

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

วัฒนธรรมและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ไทยยูเนี่ยนใช้พิจารณาก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและระดับสูงเป็นความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้องก�ำหนดให้มีมาตรการจัดการ
และแผนจ�ำกัดความเสี่ยงในทันที

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
สิ่งตอบแทน
สร้างแรงจูงใจที่ถูกต้อง
สร้างความตระหนักถึง
การบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน
ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย
ของการท�ำงาน

กรอบงานความเสี่ยง
จัดการความเสี่ยงอย่างถูกต้องเหมาะสม
ระดับความเสี่ยงที่องค์กรรับได้
จะต้องได้รับการสื่อสาร
โดยทั่วทั้งองค์กรอย่างชัดเจน

วัฏจักร
ของพนักงาน

ภาวะผู้น�ำ
สื่อสารหลักการที่ถูกต้องและเหมาะสม
การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ต้องให้
ความส�ำคัญ ทั้งในการบริหารระดับสูงหรือกลาง
ควบคู่ไปกับหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

การบริหาร
ระดับสูง

รางวัล

ผลกระทบจาก
การเกิดภัย
ตามธรรมชาติ

แนวโน้มการเกิดภัย
ตามธรรมชาติ

ระดับโรงงาน

ปานกลาง

มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

วัฒนธรรมองค์กร
ด้านความเสี่ยง
ของไทยยูเนี่ยน
ความโปร่งใส

ความเสี่ยงที่รับได้

บทบาท
และหน้าที่

การก�ำกับดูแล

โครงสร้างองค์กร
ก�ำหนดสภาพแวดล้อมองค์กรที่เหมาะสม
รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ภายใต้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับดูแลความเสี่ยงที่มีคุณภาพ

ไม่มีผลกระทบ

ระดับกลุ่มบริษัท

ต�่ำ

การเปลี่ยนแปลงของ
กฏหมายและกฏระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
เกิดแต่จัดการได้ หรือมีโอกาสเกิด
แต่มีความท้าทายในการจัดการ

สูง

มีโอกาส
แต่จัดการได้
ค่อนข้างแน่นอนที่จะ

ค่อนข้างแน่นอน
ที่จะเกิดและมี
ความท้าทาย
ในการจัดการ

ส� ำ หรั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ ทุ ก ปั จ จั ย จะต้ อ งก� ำ หนดดั ช นี ชี้ วั ด
ความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด โดย KRI จะส่งสัญญาณล่วงหน้าของความเสี่ยง
ที่ก�ำลังเพิ่มขึ้นในด้านต่างๆ ของกิจการ และสามารถเป็นได้ทั้งดัชนี
ชีว้ ดั ทีส่ าเหตุ (Leading indicator) หรือดัชนีวดั ผลทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
จากการปฏิบัติงาน (Lagging indicator) ตัวอย่างเช่น บริษัท
ติดตามแนวโน้มการเกิดภัยตามธรรมชาติกบั สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง รวมทัง้
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น หรือกฎหมายและระเบียบใหม่
ของแต่ละประเทศทีบ่ ริษทั มีการด�ำเนินงานอยูเ่ พือ่ ติดตามความเสีย่ ง
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

   การบริ ห ารความเสี่ ย ง

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ

83

โรคระบาดและความท้าทายของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

ปัจจัยเสี่ยงต่อการดำ�เนินธุรกิจ

ค�ำอธิบายและผลกระทบ
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เป็นบริษัทแปรรูปอาหารทะเลชั้นน�ำในระดับโลกที่ผลการด�ำเนินงานและผลประกอบการบริษัทผันแปรตามความเสี่ยง
หลากหลายรูปแบบทีม่ อี ยูใ่ นอุตสาหกรรมอาหารทะเล บริษทั สามารถบริหารความเสีย่ งหลายด้านเพือ่ จ�ำกัดผลกระทบ และ/หรือลดโอกาส
เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยเสี่ยงบางประการอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
สถานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของบริษัท

ความเสี่ยงปัจจุบันและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
เรดาร์ด้านล่างแสดงให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อธุรกิจที่มีต่อกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2564 และพัฒนาการระดับความเสี่ยง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563

แผนภาพความเสี่ยง
การแข่งขันใน
ความเสี่ยง
อุตสาหกรรมปลา ทางกลยุทธ์
และอาหารทะเล

การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยน
และความเสี่ยงอื่นทางการเงิน

คงที่

ระดับความเสี่ยงคงเหลือ
โรคระบาดและความท้าทาย
ของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

ลดลง

สูง
ปานกลาง - สูง

เพิ่มขึ้น
วัตถุดิบ
ความเสี่ยงจากกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ขยะพลาสติก
ในท้องทะเล

ปานกลาง

การปฏิบัติการ
และความปลอดภัย
ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์

ความเสี่ยง
ทางกฎหมาย
และการปฏิบัติตาม

การบริหารจัดการความเสี่ยง

อุปสรรค
ทางการค้า

ความเสี่ยงในการลงทุน

การจัดการ
สินค้าคงเหลือ

การปฏิรูปเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
และการเคลื่อนย้ายตลาด

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากโควิด 19 แต่สถานการณ์นี้ยังน�ำมาซึ่งโอกาสหลายด้าน เช่น
1. ผู้บริโภคมีความต้องการอาหารที่มีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น เพื่อบริโภคเองและเพื่อสัตว์เลี้ยง
2. โอกาสในการตอกย�้ำความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการปรับตัวในการด�ำเนินธุรกิจและความสามารถในการส่งมอบสินค้า
ของบริษัทในสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นนี้
3. เป็นโอกาสส่งมอบความช่วยเหลือด้ามนุษธรรมแก่ชุมชนที่บริษัทด�ำเนินงานอยู่

ความเสี่ยง
จากการด�ำเนินงาน

บริษัทยังคงด�ำเนินมาตรการความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด�ำ เนินงานของบริษัท และกิจกรรมที่อยู่
นอกเหนือจากเรื่องสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมทั้งปฏิบตั ติ ามมาตรการต่างๆ ตามทีท่ างการก�ำหนดเพือ่ สุขอนามัยและความปลอดภัย
ของพนักงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ เพื่อความต่อเนื่องของการด�ำเนินธุรกิจและเพื่อให้บริษัทสามารถ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนือ่ งแก่ลกู ค้า บริษทั ได้ปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและด�ำเนินการ
อย่างระมัดระวังในการบริหารแบรนด์ระดับโลกของเราทั้ง 15 แบรนด์ โรงงานผลิตและส�ำนักงานกว่า 10 แห่งของเราใน 16 ประเทศ
รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ในส่วนของการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน แผนบริหารความต่อเนื่องครอบคลุมด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
การเพิ่มการผลิตในสินค้าส�ำคัญบางประเภท การเพิ่มสินค้าคงคลังส�ำหรับสินค้าบางประเภท การทบทวนและอัพเดทการบริหาร
ซัพพลายเออร์เพื่อลดความเสี่ยงด้านซัพพลายเออร์ เช่น การพึ่งพิงซัพพลายเออร์เฉพาะบางรายมากเกินไป และการพัฒนาแผนกรณี
ใช้โรงงานผลิตทางเลือก ในด้านการขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และน�้ำมันพืช เราใช้นโยบาย เช่น การท�ำสัญญา FOB การเฉลี่ยค่าใช้จ่าย
กับซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผู้ค้าปลีก และการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อจ�ำกัดผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งกระทบทั้งอุตสาหกรรม
โดยรวม ผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตที่เข้มแข็งของยอดขายและก�ำไรสุทธิ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทานในระยะสั้น
และผลกระทบจากโรคระบาด
องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ

ส่วนรายละเอียดในหน้าถัดไปบริษัทได้ระบุถึงรายละเอียดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แผนการบริหารและจ�ำกัด
ความเสี่ยง ซึ่งเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนตามที่แผนการบริหารและจ�ำกัดความเสี่ยงมุ่งประสบผล องค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน
ตามกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปมีรายละเอียดดังด้านล่าง

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก

ขยายธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

มองหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่

สร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�ำเนินธุรกิจ
ในอนาคต

สืบสานความเป็นผู้น�ำ
ด้านความยั่งยืน

ความเป็นอยู่ที่ดี
และการเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงาน

สร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�ำเนินธุรกิจ
ในอนาคต

สืบสานความเป็นผู้น�ำ
ด้านความยั่งยืน

ความเป็นอยู่ที่ดี
และการเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุนการพัฒนา ESG

สิ่งแวดล้อม

สังคม

การก�ำกับดูแล

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ในปี 2564 ยังคงมีความท้าทายซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. สุขภาพของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ในช่วงที่ผ่านมา
2. ความท้าทายเรื่องก�ำลังการผลิต เนื่องจากการขาดแรงงาน และการปิดโรงงานบางแห่งชั่วคราว
3. ความท้าทายเรื่องห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น การขาดตู้คอนเทนเนอร์ และระยะเวลา
การขนส่งที่นานขึ้น
4. ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากบรรจุภัณฑ์และน�้ำมันพืช ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนสินค้าที่จ�ำหน่ายอยู่ในระดับที่สูงขึ้น

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

ความเสี่ยง
ทางการเงิน

การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโควิด 19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดยังคงส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตผู้คน ธุรกิจต่างๆ
และเศรษฐกิจโลก ซึ่งรวมถึงไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปด้วย ซึ่งบริษัทมีโรงงานผลิต ส�ำนักงาน ลูกค้า และผู้บริโภคทั่วโลก

01 การประกอบธุ ร กิ จ

   การบริ ห ารความเสี่ ย ง

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ

85

ความเสี่ยงในการลงทุน

กุ้ง

ค�ำอธิบายและผลกระทบ

โดยรวม ราคาวัตถุดบิ กุง้ ไทยในปี 2564 ต�ำ่ กว่าปี 2563 แม้วา่ อุปทานยังคงมีอยูจ่ ำ� กัด ทั้งนี้ เป็นเพราะผูเ้ ลีย้ งกุง้ ต้องเผชิญกับการควบคุม
การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง (โรคขี้ขาว โรคตัวแดงดวงขาว โรคอีเอชพี โรคอีเอ็มเอส และอืน่ ๆ) ท�ำให้ผ้เู ลี้ยงกุ้งชะลอการเลี้ยง และการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตกุ้ง การระบาดของโควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารโดยรวม แต่ธุรกิจบริการด้านอาหารในตลาด
ส่งออกหลักและตลาดในประเทศฟื้นตัวเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และข้อปฏิบัติเรื่องการเว้นระยะห่างในระหว่างปี
โดยทั่วไป การอ่อนค่าของสกุลเงินท้องถิ่น (เงินบาท) เมื่อเทียบกับประเทศส่งออกกุ้งหลักอื่นๆ ช่วยกระตุ้นการส่งออกของไทย
ในปี 2564 เมื่อราคาวัตถุดิบในรูปสกุลเงินดอลลาร์ลดลง บริษัทผลิตภัณฑ์แปรรูปและผู้ส่งออกโดยรวมได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้
อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องการขนส่งอันเนื่องจากขาดตู้คอนเทนเนอร์และความแออัดที่ท่าเรือ เป็นภาระต้นทุนหลักและเป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่ออุตสาหกรรม บริษัทจัดจ�ำหน่ายอาหารแช่เยือกแข็งในสหรัฐอเมริกา (บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์) ได้รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เกิดจากระดับอุปสงค์และอุปทานไม่สมดุลกัน ในประเทศผู้ผลิตหลัก และต้นทุนสินค้าคงคลังของบริษัท
แต่ทั้งนี้ บริษัท ได้ลดความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยการพัฒนาและกระจายฐานคู่ค้าและลูกค้าให้มีความหลากหลายและลดการกระจุกตัว

จากกลยุทธ์ของบริษัทซึ่งมุ่งสร้างคุณค่าในระยะยาว บริษัทไม่เพียงแต่สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องกับธุรกิจหลักเท่านั้น แต่เรายังมองหา
โอกาสกระจายธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยขยายงานสู่ธุรกิจที่น่าสนใจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา โดยให้ความส�ำคัญกับธุรกิจอาหารสัตว์
เลี้ยง ธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจโปรตีนทางเลือก ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมองหาโอกาสในธุรกิจใหม่ซึ่งมีโอกาสสร้างมูลค่าจากผลิตภัณฑ์
co-product และสร้างธุรกิจที่มีส่วนต่างก�ำไรสูง และมีการเติบโตสูง โดยให้ความส�ำคัญกับธุรกิจส่วนประกอบอาหาร อาหารเสริม และ
โปรตีนทางเลือก รวมถึงสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารเชิงนวัตกรรม แม้ว่าแนวทางดังกล่าวจะน�ำมาซึ่งโอกาสจ�ำนวนมาก แต่ก็ท�ำให้เรา
มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนต�่ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้ มีความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ มีความเสี่ยงของการเลือก
เทคโนโลยี มีความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากร และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนอื่นๆ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

แซลมอน

องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ

สร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�ำเนินธุรกิจ
ในอนาคต

สืบสานความเป็นผู้น�ำ
ด้านความยั่งยืน

ความเป็นอยู่ที่ดี
และการเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงาน

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก

ขยายธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

มองหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุนการพัฒนา ESG

สิ่งแวดล้อม

สังคม

การก�ำกับดูแล

วัตถุดิบ
ค�ำอธิบายและผลกระทบ
ทูน่า
ในปี 2564 ราคาปลาทูนา่ พันธุท์ อ้ งแถบ (Skipjack) ในมหาสมุทรแปซิฟกิ ตะวันตกและมหาสมุทรแปซิฟกิ กลางมีความผันผวนน้อยกว่า
ปีกอ่ นๆ เนือ่ งจากอุปสงค์ทลี่ ดลงจากผลกระทบของโรคระบาด ประกอบกับค่าขนส่งทางทะเลทีเ่ พิ่มขึ้น ตลาดการซื้อ-ขายปลา ณ กรุงเทพฯ
ผันผวนในกรอบแคบๆ ตลอดทั้งปี ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 การประมงค่อนข้างดีประกอบกับอุปสงค์ที่ลดลง ท�ำให้ราคาปลาทูน่า
พันธุ์ท้องแถบอยู่ในระดับต�่ำ การจับปลาชะลอตัวลงในไตรมาส 3 เนื่องจากเป็นช่วงที่มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกห้ามเรือประมงจับปลา
ด้วยเครื่องมือล่อปลา และเกิดปรากฏการณ์ลานีญา ในทางตรงกันข้าม ค่าขนส่งทางทะเลทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงยิ่งท�ำให้อุปสงค์ลดลง ด้วยเหตุนี้
ราคาทูน่าพันธุ์ท้องแถบ (Skipjack) มีราคาเพิ่มขึ้นพอสมควรในไตรมาส 3 สถานการณ์การจับปลาและปริมาณปลาในไตรมาส 4 แย่ลง
เนื่องจากพายุโซนร้อนหลายระลอกท�ำให้การประมง ได้ปริมาณปลาลดลงและราคาสูงขึ้นตลอดไตรมาส 4 ปริมาณและราคาของปลาทูน่า
พันธุค์ รีบเหลือง (Yellowfin) และพันธุค์ รีบยาว (Albacore) ทรงตัวในตลาดกรุงเทพฯ และเคลือ่ นไหวอยูใ่ นกรอบปกติตลอดปี 2564

ราคาปลาแซลมอนน�้ำหนัก 3 - 6 กิโลกรัมในตลาดโลกเฉลี่ยทั้งปี 2564 กลับไปอยู่ในระดับก่อนเกิดโควิด 19 ในด้านอุปทาน สินค้าจาก
สก็อตแลนด์ขาดตลาดเล็กน้อยยกเว้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี 2564 ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพอากาศและปัจจัยทางชีววิทยา

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ทูน่า
บริษทั มีหน่วยงานจัดซื้อปลาระดับกลุม่ บริษทั ซึ่งประกอบไปด้วย ทีมผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการจัดหาวัตถุดบิ
เชิงกลยุทธ์และยกระดับการจัดการห่วงโซ่อุปทานของปลาจากการรวมศูนย์การจัดซื้อ ท�ำให้บริษัทสามารถใช้ศักยภาพระดับโลก และมี
ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมในระดับปฏิบัติการ ทีมจัดซื้อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และบริหาร
จัดการความท้าทายในด้านราคาวัตถุดิบและอุปทานที่บริษัทต้องเผชิญในการท�ำธุรกิจ การบริหารจัดการดังกล่าวได้เพิ่มการสื่อสาร
และความโปร่งใสของข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทานของโรงงานทุกแห่งของไทยยูเนี่ยน บริษัทสามารถกระจายแหล่งอุปทานและจัดหาวัตถุดิบ
เพิ่มเติมจากมหาสมุทรต่างๆ เพื่อบรรเทาความท้าทายจากอุปทานที่มีจ�ำกัด
กุ้ง
เพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน ลดแรงกดดันด้านต้นทุน และสร้างความสามารถในการท�ำก�ำไร บริษัทลงทุนในกระบวนการผลิต
และเครื่องมือในการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และมีนวัตกรรม และริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืนที่เป็นผู้น�ำของอุตสาหกรรม นอกจากนี้
บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบเชิงกลยุทธ์ โดยค�ำนึงถึงแหล่งที่มา ช่วงเวลาซื้อ และปริมาณซื้อ ซึ่งมาจากการวิเคราะห์จากมุมมองและ
องค์ความรูภ้ ายในองค์กรในเรื่องความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งช่วยท�ำให้ราคาของบริษทั แข่งขันได้
บริษัทยังได้ด�ำเนินโครงการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพิงแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และรักษา
มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของวัตถุดิบ อัตราแลกเปลี่ยน และการหยุดชะงัก
ของห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อลดการพึ่งพิงบางตลาดมากเกินไป บริษัทกระจายความเสี่ยงด้วยการส่งออก
สินค้าไปยังตลาดส่งออกใหม่ เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกเหนือจากการขายในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นพันธมิตร
กับลูกค้ารายใหญ่ดว้ ยการท�ำสัญญาการจัดหาวัตถุดบิ ให้บริษทั โดยเฉพาะส�ำหรับช่วงเวลาหนึง่ เพือ่ ให้ได้ราคาทีม่ เี สถียรภาพและได้ปริมาณ
เพียงพอในการท�ำธุรกิจ

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษัทได้ด�ำเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความสมดุลด้วยโอกาสทางธุรกิจ
• จัดล�ำดับความส�ำคัญโครงการและพิจารณาแนวทางการลงทุนที่สร้างโอกาสเติบโตของยอดขายและก�ำไรสุทธิให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
องค์กร “การมีสขุ ภาพดี และท้องทะเลทีส่ มบูรณ์” ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดให้อยูใ่ นระดับเข้มแข็ง
• มีขั้นตอนที่ชัดเจนส�ำหรับการลงทุนและการกลัน่ กรองงบประมาณ การตัดสินใจ และติดตามการลงทุนโดยคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่มีความช�ำนาญและประสบการณ์ ในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และการลงทุน การเข้าซื้อกิจการหรือ
การลงทุนที่ต้องใช้การลงทุนสูงหรือมีความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญต้องส่งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาถึงความเหมาะสม
และประสิทธิผลของการประเมินความเสีย่ ง รวมทั้งมาตรการจ�ำกัดความเสีย่ งเพือ่ ให้คำ� แนะแก่ฝา่ ยบริหารและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา
• เมือ่ คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั อนุมตั กิ ารลงทุน ฝ่ายบริหารและฝ่ายบริหารความเสีย่ งของกลุม่ จะติดตามโครงการ
และความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาสเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมี
การบริหารเงินทุนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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มาตรฐานสากล กฎหมายและข้อบังคับ ตามแนวทางของหน่วยงานก�ำกับดูแล บริษัทได้รับการรับรองด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารจากหลายหน่วยงาน อาทิ ISO9001, ISO14001, TIS18001, BRC, BAP, GMP, HACCP, Halal, Kosher

องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก

สร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�ำเนินธุรกิจ
ในอนาคต

สืบสานความเป็นผู้น�ำ
ด้านความยั่งยืน

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุนการพัฒนา ESG

สิ่งแวดล้อม

สังคม

การก�ำกับดูแล

การปฏิบัติการและความปลอดภัย
ค�ำอธิบายและผลกระทบ
บริษัทเผชิญความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ ในทุกโรงงานผลิต นับตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบอาหารทะเลไปจนถึงกระบวนการแปรรูป
และการผลิตเป็นสินค้า ความเสี่ยงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ เช่น อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับโรงงาน คุณภาพอาหาร การควบคุมต้นทุน การจัดการสินค้าคงคลัง ความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการผลิต เป้ายอดขาย และเป้าหมายของบริษัท
บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
• ความปลอดภัยที่โรงงาน
• ต้นทุนการผลิต
• ความปลอดภัยของอาหาร
• คุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนขึ้นของผู้บริโภคทั้งในด้านคุณภาพและความต้องการทางโภชนาการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ไทยยูเนี่ยนให้ความส�ำคัญกับความเป็นเลิศในการด�ำเนินงานและตระหนักดีถึงความส�ำคัญของการมีวินัยในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในด้านความเสีย่ งด้านความปลอดภัย บริษทั ได้ทำ� การประเมินความเสีย่ ง ในแต่ละโรงงานผลิตเนือ่ งจากรูปแบบความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลง
ตามสถานการณ์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทมีการประเมินมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเรา
อยู่ตลอดเวลาเพื่อปิดช่องโหว่ เราได้ด�ำเนินโครงการเชิงวิศวกรรม การจัดการความเสี่ยงและการจ�ำกัดความเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่น
การพัฒนาแผนแม่บทซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน และการลงทุนที่จ�ำเป็น โดยเฉพาะโครงการลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย
และแอมโมเนียรั่วไหล นอกจากนี้ บริษัทมีการพิจารณาอย่างรัดกุมในการลงทุนโครงการใหม่และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในเรื่องของ
แบบโรงงาน การก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องจักร และอืน่ ๆ ทีอ่ าจน�ำไปสูค่ วามเสีย่ งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)
ทั้งนี้ เพือ่ ให้เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาตามกรอบด้าน SHE ก่อนจะมีการอนุมตั กิ ารลงทุนด้านต้นทุนความสามารถในการผลิต บริษทั
มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตของทั้งกลุม่ บริษทั โดยค�ำนึงถึงค่าใช้จา่ ยในการลงทุน เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ การบ�ำรุงรักษาทวีผล
ที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้แรงงานให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มสัดส่วนของการผลิต “ที่ถูกต้อง
ตั้งแต่ครั้งแรก” ด้านความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย ของอาหาร คุณภาพสินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน และสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้ ระบบการจัดการ
คุณภาพภายในได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากหน่วยงานรับรองอิสระ เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานภายในขององค์กร รวมถึงเป็นไปตาม

องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ

สร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�ำเนินธุรกิจ
ในอนาคต

สืบสานความเป็นผู้น�ำ
ด้านความยั่งยืน

ความเป็นอยู่ที่ดี
และการเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุนการพัฒนา ESG

สิ่งแวดล้อม

สังคม

การก�ำกับดูแล

ภัยคุกคามทางไซเบอร์
ค�ำอธิบายและผลกระทบ
รูปแบบการท�ำงานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้รับแรงผลักดันมาจากสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป เช่น การแพร่ระบาดของโควิด 19 ผลักดัน
ให้ธุรกิจของบริษัทต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและการประสานงานร่วมกันมากยิ่งขึน้ ซึ่งส่งผลในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เนื่องจาก
การคุกคามมีความซับซ้อน และเพิ่มช่องทางในการจู่โจมมากยิ่งขึ้น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สามารถปรากฏให้เห็นได้
ในรูปแบบของการท�ำให้โครงสร้างพืน้ ฐานและซอฟต์แวร์ทสี่ ำ� คัญใช้งานไม่ได้ ทีอ่ นั ตรายยิ่งกว่านั้นคือ การลักลอบเข้าใช้งานหรือการใช้ขอ้ มูลใน
ทางทีผ่ ดิ อาจสร้างความเสียหายต่อข้อมูลทีม่ คี วามอ่อนไหวและข้อมูลลับ ความเสีย่ งนีอ้ าจส่งผลทางการเงินซึ่งท�ำให้เราไม่สามารถส่งมอบได้
ตามรายการสั่งซื้อของลูกค้า หรืออาจก่อให้เกิดค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น และน�ำไปสูก่ ารเสียค่าปรับและการรับโทษจากหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระดับ
ตั้งแต่การก�ำกับดูแล โครงสร้าง นโยบาย เทคโนโลยี ตลอดไปจนถึงบุคลากรและกระบวนการต่างๆ บริษัทใช้กรอบการท�ำงานตามนิยาม
ของอุตสาหกรรมในการด�ำเนินการจัดการกับภัยคุกคามความปลอดภัย บริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ติดตามการด�ำเนินงาน และทีมบริหารความเสี่ยงและแผนกไอทีท�ำงานร่วมกันตลอดเวลาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัย
ทางไซเบอร์และการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการจูโ่ จมความปลอดภัยทางไซเบอร์ บริษทั มีแผนกไอทีของกลุม่ บริษทั ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
ด�ำเนินงานตามนโยบายด้านไอทีของบริษัท โดยมีมาตรการบังคับใช้อย่างเข้มงวดทั้งองค์กรเพื่อป้องกันสินทรัพย์และข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษทั บริษทั ลงทุนในความปลอดภัยด้านไอทีในหลายระดับ ไม่วา่ จะเป็นความปลอดภัยตั้งแต่อุปกรณ์ แอพพลิเคชั่น จนถึงระดับเครือข่าย
แนวป้องกันของเราครอบคลุมทุกด้าน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราจัดตั้งทีมเพื่อดูแลด้านการก�ำกับดูแลและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ด้านความปลอดภัยของข้อมูล การป้องกันระบบและข้อมูล โครงการบริหารความเสี่ยงด้านไอที และปรับปรุงความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพโดยรวมของโครงสร้างพืน้ ฐานของกลุม่ บริษทั โดยทีมดังกล่าวรายงานตรงต่อคณะกรรมการทีม่ ปี ระธานกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ อีกทั้งให้การสนับสนุนทีมปฏิบัติการและแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการดูแล
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนีย้ งั ท�ำหน้าทีส่ ง่ เสริมการตระหนักรูแ้ ละมาตรการป้องกันเพือ่ ลดความเสีย่ งจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์
ในปี 2564 บริษัทได้ด�ำเนินการที่ส�ำคัญหลายประการเพื่อจ�ำกัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้แก่
• บริษัทประเมินการรักษาความปลอดภัยระบบ ERP SAP เพื่อทบทวนและแก้ไขการให้สิทธิ์การใช้งานกับผู้ใช้งาน รวมทั้งก�ำหนดการ
ให้สิทธิ์และบทบาทหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท
• บริษัทได้จ้างที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อช่วยพัฒนาแผนรับมือภัยคุกคาม ซึ่งเป็นแนวทางที่ครอบคลุมส�ำหรับแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านไอทีส�ำหรับธุรกิจหลักของบริษัท
• บริษัทใช้ระบบกรองอีเมลที่ทันสมัยเพื่อป้องกันภัยคุกคามและอีเมลล์ที่ไม่พึงประสงค์
• บริษทั วางมาตรการป้องกันการละเมิดจากการใช้ประโยชน์จากแบรนด์เพือ่ ป้องกันผูม้ สี ว่ นได้เสียจากการตกเป็นเหยือ่ จากโดเมนคล้ายกับ
Thaiunion.com

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษัทด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทซึ่งท�ำให้สามารถปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้เครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงและรักษาความยืดหยุ่นให้เหมาะสม ยิง่ ไปกว่านั้น บริษัทใช้เครื่องมือติดตามปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน
และปรับกลยุทธ์ของบริษัทหากจ�ำเป็น
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และผลการดำ � เนิ น งาน

บริษัทวางระบบป้องกันการปลอมแปลงตัวตนเป็นบุคคลส�ำคัญของบริษัท เพื่อป้องกันการใช้อีเมลที่คล้ายกัน
บริษัทวางระบบการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน (Multi-Factor Authentication: MFA) เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันรหัสผ่าน
บริษัทใช้ระบบ Active Directory Hardening เพื่อลดโอกาสการรั่วไหลของข้อมูลการยืนยันตัวตน
บริษัทได้เตรียมแผนฟื้นฟูความเสียหายส�ำหรับแอพพลิเคชันที่ส�ำคัญของบริษัท และได้ซ้อมแผนการองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
บริษัทมุ่งสร้างความตระหนักรู้ในด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการฝึกอบรม การโรดโชว์ และการ
สื่อสารจากผู้บริหารถึงระดับปฏิบัติการในเรื่องความส�ำคัญของการรักษาความปลอดภัยในบริษัท
องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุนการพัฒนา ESG

สร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�ำเนินธุรกิจ
ในอนาคต

การก�ำกับดูแล

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ค�ำอธิบายและผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นความเสี่ยงระดับโลกในขณะที่โลกร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงภัยของการเพิ่มขึน้ ของสภาพอากาศ
ที่รุนแรง โลกที่ก�ำลังร้อนขึ้นก�ำลังส่งผลกระทบต่อมหาสมุทร สัตว์ทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ซึ่งล้วนเป็นแหล่งพึ่งพิงของไทยยูเนี่ยน
สภาพอากาศที่รุนแรงและภัยธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมถึงน�้ำท่วม ความแห้งแล้ง สึนามิ และน�้ำทะเล
ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีความเป็นกรด อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตของบริษัท ปริมาณวัตถุดิบ และความปลอดภัยของบุคลากร
ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้รับความสนใจระดับโลกอีกครั้งในปี 2564 เมื่อผู้น�ำระดับโลกมาประชุมกันในงาน COP26
ทีเ่ มืองกลาสโกว์ ซึ่งมีประเด็นส�ำคัญทีต่ อ้ งการการดูแลอย่างเร่งด่วนเพือ่ รักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมเิ ฉลีย่ โลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส
หรือมีโอกาสประสบกับความเสี่ยงด้านสภาพอากาศที่ทวีความรุนแรงกว่าเดิม

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ไทยยู เ นี่ ย นด� ำ เนิ น งานด้ ว ยความยึ ด มั่น ในการให้ เ กี ย รติ ทุ ก ฝ่ า ยและความรั บ ผิ ด ชอบ โดยแสดงถึ ง ความห่ ว งใยที่ มี ต่ อ พนั ก งาน
ผ่านการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ บริษัทมีโครงการริเริ่มหลายโครงการที่ช่วยลดการใช้น�้ำ ลดปริมาณขยะฝังกลบ ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและความเสี่ยงเรื่องน�้ำ บริษัทต้องการให้ทุกคนที่ท�ำงานที่
ไทยยูเนี่ยนมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัทเห็นว่าการดูแลความปลอดภัย
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน
ในปี 2564 บริษัทได้ด�ำเนินโครงการหลายโครงการดังต่อไปนี้
• การได้รบั สินเชื่อทีส่ ง่ เสริมความยั่งยืน และการออกหุน้ กูท้ สี่ ง่ เสริมความยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายความยั่งยืนเพือ่ ประโยชน์ของการอนุรกั ษ์
มหาสมุทร โดยที่อัตราดอกเบี้ยเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและเป้าหมายผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
• ประกาศนโยบายการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร โดยมีเป้าหมายที่จะขจัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารทั้งหมดที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
• ด�ำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ที่โรงงาน
และบนหลังคาของโรงงาน การรีไซเคิลและการหมุนเวียนน�้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตของบริษัท การน�ำปุ๋ยซึ่งท�ำจากกากน�้ำทิ้ง
มาใช้ปลูกต้นไม้ และการรีไซเคิลพลาสติกที่มีสิ่งปนเปื้อนแทนการฝังกลบ
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ในปี 2565 ไทยยูเนี่ยนจะก�ำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ข้อตกลงปารีส ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญและมีคุณค่ายิ่งขึ้น พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในเชิงลึก
นอกจากนี้ บริษัทยังตั้งเป้าเพิ่มการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ

สร้างรากฐานที่มั่นคง
ในการด�ำเนินธุรกิจ
ในอนาคต

สืบสานความเป็นผู้น�ำ
ด้านความยั่งยืน

ความเป็นอยู่ที่ดี
และการเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงาน

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุนการพัฒนา ESG

สิ่งแวดล้อม

สังคม

การก�ำกับดูแล

อัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงอื่นทางการเงิน
ค�ำอธิบายและผลกระทบ
จากการที่บริษัทด�ำเนินกิจการในหลายประเทศทัว่ โลก ท�ำให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านการเงินในหลายรูปแบบ ซึ่งมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อง ลูกหนี้การค้า ความเสี่ยงของคู่ค้า การลงทุนและเงินกู้ต่างๆ
ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักของบริษัท ได้แก่
1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธุรกรรมการค้า การระดมทุน/ การลงทุน การลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย
ในต่างประเทศ รวมถึงการซื้อวัตถุดิบในสกุลเงินต่างประเทศ
2. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม
3. ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อในธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมการค้า
ในปี 2564 ยังมีความไม่แน่นอนที่ส�ำคัญหลายเหตุการณ์สืบเนื่องจากการระบาดของโควิด 19 ทิศทางนโยบายทางการเงินทั่วโลก
ผลกระทบต่อโลกจากกรณีบริษัท Evergrande หนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนี้สินมากที่สุดในโลก และเป็นลูกหนี้รายใหญ่ที่สุด
ของจีน ความตึงเครียดทางการค้า ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย เหตุการณ์เหล่านี้
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน โดยเฉพาะความผันผวนต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่
ยังส่งอิทธิพลต่อสกุลเงิน เมื่อหลายประเทศได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ซึ่งส่งผลต่อคาดหวังต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต
ของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อความเสี่ยงทางการเงินหลักอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยง
ด้านการด�ำเนินงาน และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความไม่แน่นอนของนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน รวมทั้งนโยบาย
การต่างประเทศของฝ่ายบริหารของประเทศสหรัฐอเมริกามีผลอย่างมีนยั ส�ำคัญต่ออัตราแลกเปลีย่ น และก่อให้เกิดความผันผวนของสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ที่บริษัทมีธุรกิจอยู่ อาทิ สกุลเงินยูโร ปอนด์อังกฤษ เยน และเงินบาท นอกจากผลกระทบ
ของโควิด 19 และความเสี่ยงทางการเงินแล้วหน่วยงานก�ำกับดูแลทั่วโลกต่างให้ความส�ำคัญ กับการหาแนวทางรองรับการยุติ การใช้
ดอกเบีย้ อ้างอิง LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) และดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระหว่างธนาคารอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ (ร่วมกับ
LIBOR หรือทีเ่ รียกว่า ‘IBORs’) อัตราดอกเบีย้ IBORs ถูกแทนทีด่ ว้ ยอัตราดอกเบีย้ อ้างอิงใหม่ Risk Free Rates (RFRs) เป็นอัตรา
อ้างอิงระยะข้ามคืนมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ที่ตอบโจทย์หลากหลายวัตถุประสงค์และความต้องการของตลาด ผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินต่างๆ เช่น เงินสด สินเชื่อหุ้นกู้ และอนุพันธ์ เปลี่ยนมาใช้ RFRs เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงหลัก หน่วยงานก�ำกับนโยบายการเงิน
ในสหราชอาณาจักร ประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ว่า จะไม่รับรองคุณสมบัติของอัตราดอกเบี้ย LIBOR สกุลปอนด์อังกฤษ
ยูโร ฟรังซ์สวิส และเยน และดอลลาร์สหรัฐระยะ 1 สัปดาห์ และดอลลาร์สหรัฐระยะ 2 เดือน หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อย่างไรก็ตาม LIBOR สกุลดอลลาร์สหรัฐ ระยะที่เหลือทั้งหมด ได้แก่ ระยะข้ามคืน ระยะ 1 เดือน ระยะ 3 เดือน ระยะ 6 เดือน และระยะ
12 เดือน คาดว่าจะสิ้นสุดภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

และผลการดำ � เนิ น งาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มของบริษัทให้ความส�ำคัญกับการเฝ้าระวังความไม่แน่นอนของตลาดการเงิน และการบริหารจัดการ
เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของบริษัท โดยใช้เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง
บางประการ ทั้งนี้ เพื่อท�ำให้ผลการด�ำเนินงานในอนาคตมีเสถียรภาพ นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงินอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยนโยบายของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ และความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ก�ำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้
1. ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีนโยบายและกลยุทธ์ดังนี้
• บริษทั บริหารอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากการค้าโดยการจัดสรรให้รายได้ และค่าใช้จา่ ยเป็นสกุลเงินเดียวกัน และการบริหารความเสีย่ ง
โดยใช้เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงินตามความเหมาะสม บริษทั ได้ก�ำหนดนโยบายและอัตราส่วนของการป้องกันความเสี่ยง
ของแต่ละธุรกิจ เพื่อท�ำให้แต่ละธุรกิจสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล
• บริษัทบริหารอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากธุรกรรมการกู้ยืมเงิน การปล่อยกู้หรือฝากเงินในสกุลเงินต่างประเทศ โดยท�ำการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ�ำนวน
• ส�ำหรับการลงทุนต่างประเทศในรูปของเงินทุนที่ผลตอบแทนอาจมาในรูปของการจ่ายปันผลหรือการลดทุน โดยการตัดสินใจ
เรื่องการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในการลงทุนเพื่อเข้าถือหุ้น ของกิจการจะมาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท
2. ในการบริหารความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ บริษทั ใช้เครื่องมืออนุพนั ธ์ทางการเงิน เช่น สัญญาแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เพือ่ ให้บรรลุ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ตั้งเป้าหมายไว้ทั้งแบบลอยตัวและคงที่
3. ในการบริหารความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ บริษัทมีนโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมให้ความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับต�่ำที่สุด โดยการท�ำ
ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าส�ำหรับลูกค้าส่วนใหญ่
นอกจากนี้ บริษั ท มี แ ผนระดมทุ น หากเกิ ด เหตุ จ� ำ เป็ น และติ ด ตามลู ก หนี้ ก ารค้ า รวมถึ ง แผนการจ� ำ กั ด ความเสี่ ย งลู ก หนี้ ก ารค้ า
โดยการท�ำประกันลูกหนีก้ ารค้าหรือการซื้อขายลูกหนีก้ ารค้า ซึ่งส่วนงานนีอ้ ยูภ่ ายใต้การรับผิดชอบของทีมดูแลเงินสด เพือ่ ให้บริษทั สามารถ
ติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดในช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด 19 บริษัตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงของ IBORs ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ยังด�ำเนินอยู่ โดยการเปลี่ยนแปลงจ�ำกัดอยู่ที่ IBORs และอาจส่งผลต่อบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ใช้ในเครื่องมือ
การกูย้ มื สัญญาเช่า หุน้ กู้ อนุพนั ธ์ และการป้องกันความเสีย่ ง ด้วยเหตุนี้ บริษทั จึงพิจารณาปรับเปลีย่ นเครื่องมือทางการเงินและอนุพนั ธ์
ป้องกันความเสีย่ งให้สอดคล้องกับมาตรฐานทีน่ ำ� มาใช้แทนไปในเวลาเดียวกัน รวมทั้งการน�ำ ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol
มาใช้กับสัญญาอนุพันธ์ที่มีอยู่ การด�ำเนินการดังกล่าว บริษัทเชื่อว่างบการเงินของบริษัทจะสะท้อนผลกระทบทางเศรฐกิจจากการปฏิรูป
IBORs
องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก
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ของบริษทั ตัวอย่างกฎหมายและกฎระเบียบทีบ่ งั คับใช้ใหม่และทีถ่ กู เสนอพิจารณา อาจส่งผลต่อธุรกิจของไทยยูเนีย่ นในปัจจุบนั และอนาคต
ได้แก่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายและกฎระเบียบภายใต้แผนปฏิรูป European Green Deal กฎหมายและกฎระเบียบ
ของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร การตรวจสอบย้อนกลับ และการประมง

การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทมีแผนกกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจและการลงทุน รวมทั้งอัพเดท
ข้อมูลและจัดอบรมด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้คำ� ปรึกษาประเด็นด้านกฎหมาย และเตรียมความพร้อม
ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในส่วนของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปกป้องข้อมูล บริษัทมีมาตรการเพื่อให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด รวมถึงการออกนโยบายและขั้นตอนเรื่องการปกป้องข้อมูล การจัดเก็บและประเมินข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อมูลที่มีความอ่อนไหว การวางระบบและขั้นตอนการท�ำงานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และจัดท�ำแผนและกลยุทธ์รับมือกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน สืบเนื่องจากแผนปฏิรูป European Green Dealบริษัทติดตามกฎระเบียบและมาตรการที่ออกใหม่อย่างใกล้ชิดภายใต้
การปฏิรูปนี้ บริษัทได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดใหม่ๆ
บริษัทคาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะมีการออกกฎระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศในประเทศส�ำคัญต่างๆที่เป็นลูกค้าของบริษัท
รวมถึงข้อก�ำหนดส่วนหนึง่ ใน European Green Deal ทั้งนี้ บริษทั ได้ดำ� เนินการในโรงงานเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาเป็นเวลา
หลายปีแล้วและบริษัทมีแผนจะตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ข้อตกลงปารีสในปี 2565 และจะขยายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัท พร้อมทั้งจะปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงาน ลงทุนในอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากขึ้น พัฒนาและใช้นวัตกรรมในเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งเสริมพลังงาน
หมุนเวียน และท�ำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ทั้งในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและนอกอุตสาหกรรมอืน่ ๆ เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกscope 3
องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ

สืบสานความเป็นผู้น�ำ
ด้านความยั่งยืน

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุนการพัฒนา ESG

การก�ำกับดูแล

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ขยะพลาสติกในท้องทะเล
ค�ำอธิบายและผลกระทบที่เป็นไปได้

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุนการพัฒนา ESG

การก�ำกับดูแล

ความเสี่ยงจากกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ค�ำอธิบายและผลกระทบ
ธุรกิจของบริษัทต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบในหลายประเทศที่บริษัทมีการด�ำเนินงานอยู่ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา ความรับผิดชอบต่อสินค้า การตลาด การจัดซื้อวัตถุดบิ การตลาด ความปลอดภัยอาหาร การตรวจสอบ
ย้อนกลับ โภชนาการ เครื่องหมายการค้า ป้องกันการผูกขาดทางการค้า การแข่งขันทางการค้า สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม การจ้างงาน
และแรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การต่อต้านการติดสินบนหรือต่อต้านการทุจริต การปกป้องและการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ภาษีและเรื่องอืน่ ๆ การละเมิดกฎหมาย หรือการไม่ตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจในหลายด้าน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดบิ และการผลิต ตลอดจนยอดขายและกระจายสินค้า นอกจากนี้ อาจจะน�ำไปสูก่ ารถูกปรับเป็น
มูลค่ามหาศาล ถูกลงโทษ และการถูกแบนการน�ำเข้าสินค้าของบริษทั ในบางตลาด ทั้งหมดนีอ้ าจส่งผลเสียต่อผลการด�ำเนินงานและชื่อเสียง

ขยะพลาสติกในท้องทะเลเป็นประเด็นระดับโลกที่มีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้นในไม่กี่ปีที่ผ่านมา สร้างความกังวลให้หลายฝ่าย ไม่เพียงแต่ผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัท แต่รวมถึงลูกค้าและผู้บริโภคทั่วโลก ขยะพลาสติกในท้องทะเลอาจส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และการปรับ
ตัวของท้องทะเลอย่างมีนัยส�ำคัญ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของคนที่พึ่งพาท้องทะเล
การด�ำเนินงานของไทยยูเนี่ยน ขยะพลาสติกในท้องทะเลอาจมีทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบดังนี้
• ผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศทางทะเล อาจกระทบถิ่นทีอ่ ยูข่ องสัตว์ทะเล และส่งผลให้จำ� นวนปลาและปริมาณอาหารทะเลทั่วโลกลดลง
รวมทั้งความผันผวนในราคาวัตถุดิบ
• ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ ผลเสียส�ำคัญอาจเกิดขึ้นกับสัตว์ทะเลหากสัตว์เหล่านั้นกินขยะพลาสติกในท้องทะเล หรือถูกจับในอุปกรณ์
จับปลาที่สูญหายหรือถูกทิ้งไว้ในทะเล หากผู้ประกอบการอาหารทะเลไม่ด�ำเนินการเพื่อแก้ปัญหานี้ แบรนด์และชื่อเสียงของบริษัทนั้นๆ
จะได้รับผลกระทบ
• ผลกระทบต่อยอดขายและลูกค้า ผู้บริโภคกังวลมากขึ้นว่าขยะพลาสติกในท้องทะเลมีผลต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ที่กระทบความเชื่อมั่นและความต้องการบริโภคอาหารทะเล และรวมถึงรายได้ของบริษัทด้วย
• ผลกระทบเชิงบวกต่อยอดขายและลูกค้าเป็นผลดีตอ่ ชื่อเสียงของไทยยูเนีย่ นในฐานะเป็นผูน้ ำ� อาหารทะเลทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจ เนือ่ งจาก
บริษัทสามารถลดความกังวลของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเชิงรุกในเรื่องขยะพลาสติกในท้องทะเล บริษัทท�ำงานร่วมกับ
ซัพพลายเออร์และคู่ค้าในการก�ำจัดอุปกรณ์ที่สูญหายในท้องทะเล และป้องกันการท�ำอุปกรณ์สูญหายในท้องทะเล

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

   การบริ ห ารความเสี่ ย ง

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ไทยยูเนี่ยนได้ริเริ่มโครงการหลายโครงการเพื่อลดปริมาณขยะในทะเลและลดอุปกรณ์จับปลาที่ถูกทิ้งไว้ หรือสูญหายในทะเล (ALDFG)
ซึ่งรวมถึงโครงการที่บริษัทได้เข้าร่วมกับ Global Ghost Gear Initiative (GGGI) ปัจจุบันบริษัทก�ำลังหาวิธีที่จะท�ำให้บรรจุภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์ของเรามีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และได้ประกาศพันธกิจ โดยตั้งเป้าไว้วา่ ภายในปี 2568 จะท�ำให้บรรจุภณ
ั ฑ์
ของผลิตภัณฑ์แบรนด์ของบริษทั สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ รีไซเคิล หรือย่อยสลายได้ ในขณะทีเ่ ฉลีย่ ร้อยละ 30 เป็นส่วนทีน่ ำ� มารีไซเคิลได้
นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนร่วมกับพนักงานและชุมชนอย่างสม�่ำเสมอในการลดของเสีย รีไซเคิลและก�ำจัดของเสียอย่างเหมาะสม
ในปี 2564 ไทยยูเนีย่ นท�ำการส�ำรวจและประเมินอุปกรณ์ประมงทีถ่ กู ทิ้งไว้และสูญหายในทะเลของภาคการประมงเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย
ท�ำให้ไทยยูเนีย่ นเข้าใจการด�ำเนินงาน รวมถึงสาเหตุทอี่ ุปกรณ์สญ
ู หาย จ�ำนวนอุปกรณ์ทสี่ ญ
ู หายในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา และการจัดการอุปกรณ์
ที่หมดอายุ โดยมีแผนงานและประเด็นส�ำคัญที่น�ำไปสู่การแก้ไขได้ อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ www.seachangesustainability.org
นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังร่วมกับ SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) และ Ocean Conservancy
ในโครงการท�ำความสะอาดชายฝั่งนานาชาติทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ของบริษัทในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของ
ท้องทะเล จากกิจกรรมดังกล่าว บริษัทเก็บขยะชายฝั่งในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย ได้รวม 1,306 กิโลกรัม

สืบสานความเป็นผู้น�ำ
ด้านความยั่งยืน

ความเป็นอยู่ที่ดี
และการเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงาน
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ไทยยูเนีย่ นปรับตัวตามทิศทางการเปลีย่ นแปลงของโลกสูร่ ปู แบบการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้� ผ่านการท�ำงานของหลายหน่วยงาน โดยผสมผสาน
การใช้มาตรการต่างๆ รวมทั้งการควบคุมและการด�ำเนินการภายใน มาตรการที่น�ำมาใช้ได้แก่
• บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และจะท�ำการวิเคราะห์ในปี 2565 เพื่อการประเมินความเสี่ยงได้ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัท
ยังมีการก�ำกับดูแลและวางขั้นตอนเพื่อท�ำความเข้าใจแนวโน้มตลาดให้ทันกับเหตุการณ์ การทบทวนแผนกลยุทธ์ ในระยะสั้นและ
ระยะยาว การวางโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ และการทบทวนการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้มองเห็นโอกาส และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
• บริษั ท ยั ง คงให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การด� ำ เนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ SeaChange ® ซึ่ง เป็ น กลยุ ท ธ์ ด ้ า นความยั่ง ยื น ที่ บ ริษั ท เป็ น ผู ้ น� ำ
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมในทุกธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงแหล่งที่มาของสัตว์น�้ำ ในขณะเดียวกัน บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับ
นวัตกรรมผ่านศูนย์นวัตกรรมของบริษัท และลงทุนอย่างต่อเนื่องผ่านงบกองทุน venture fund เพื่อยกระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค คุณประโยชน์ทางสังคมร่วมกัน และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
• บริษัทมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมหลายประเภท และมีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและโรงงานผลิตในทุกภูมิภาคที่ส�ำคัญ บริษัทท�ำงานอย่างใกล้ชิด
กับทีมงานในแต่ละประเทศและตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก

มองหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่
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ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ การปฏิรูปเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำและการเคลื่อนย้ายตลาด
ค�ำอธิบายและผลกระทบที่เป็นไปได้
การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ได้รบั การยอมรับว่าเป็นแนวทางทีย่ ั่งยืนในการลดแรงกดดันทีม่ ตี อ่ จ�ำนวนปลาในทะเล อีกทั้งยังเป็นแหล่งโปรตีนให้กบั
ประชากรโลก ส�ำหรับกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน การเปลี่ยนแปลงในความต้องการและการแข่งขันในตลาดเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำอาจส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง แช่เย็น และสินค้าที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น
• ผลกระทบต่อยอดขายและชื่อเสียงจากความกังวลเรื่องความยั่งยืน ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงที่มีความยั่งยืน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงอาหารส�ำหรับสัตว์มีความยัง่ ยืนขึ้น ด้วยการลดการใช้สัตว์ทะเลเป็นส่วนประกอบ นอกจากนี้ ยังมี
ความต้องการเพิ่มขึ้นทีจ่ ะเห็นผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลีย้ งและฟาร์มเพาะเลีย้ งได้รบั การรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน ASC มาตรฐาน
BAP รวมถึงมาตรฐานของลูกค้าเอง บริษัทไทยยูเนี่ยนตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการส่งเสริมฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ใช้
แนวทางความยั่งยืน การผลิตอาหารสัตว์ด้วยแนวทางความยั่งยืน ผ่านการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ หากบริษัท
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการเรื่องนีไ้ ด้ อาจท�ำให้ลกู ค้าเปลีย่ นไปเลือกผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลีย้ งทีใ่ ช้วิธีทมี่ คี วามยั่งยืนมากกว่า
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้และแบรนด์ของบริษัท
• ผลกระทบต่อยอดขาย เนื่องจากมีแนวโน้มการบริโภคปลาน�้ำจืดจากการเพาะเลี้ยงจากประเทศก�ำลังพัฒนา เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีน
ที่มีราคาถูก ปัจจุบันอาหารทะเลแช่แข็งหลักของบริษัทได้แก่ กุ้ง ปลาแซลมอน และปลาอื่นๆ ดังนั้นหากไม่สามารถปรับตัวตาม
การเปลีย่ นแปลงของตลาดอาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย เนือ่ งจากลูกค้าเปลีย่ นไปบริโภคสัตว์นำ�้ จืดจากการเพาะเลีย้ งของผูป้ ระกอบการ
รายอื่น
ประเภทความเสี่ยง เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
ที่มาของความเสี่ยง เศรษฐกิจมหาภาค (เทคโนโลยีใหม่ กฎระเบียบ แนวโน้มตลาด)
ช่วงเวลาที่มีผลกระทบ 3 - 5 ปี

04 เอกสารแนบ

ความเสี่ยงด้านการลงทุนที่มีผลต่อผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของราคาหุ้นและผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
ราคาหุ้นของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างผันผวน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจ และปัจจัยอื่น
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ได้แก่
• ความเสี่ยงส�ำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจตามค�ำอธิบายในข้อ 2.1.1
• ภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ภาวะวิกฤต หรือสถานการณ์ไม่ปกติ
• ประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ การขัดแย้งทางการค้า หรือการเปลี่ยนแปลงมาตรการกีดกันทางการค้า
• การเปลี่ยนแปลงในนโยบายต่างๆ กฎระเบียบ หรือข้อก�ำหนดที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ปัจจัยเหล่านี้อาจกดดันราคาหุ้นลงต�่ำกว่าราคาที่นักลงทุนเข้าซื้อ หรือสูงกว่าราคาที่ขายไป หรือทั้งสองอย่าง ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็น
ความเสี่ยงของนักลงทุนในเรื่องผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่คาดหวัง

ความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นบริษัทต่างชาติ)
ไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

องค์ประกอบกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมุ่งจะทำ�ให้สำ�เร็จ

03 งบการเงิ น

การบริหารและจ�ำกัดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง สิ่งแวดล้อม
ที่มาของความเสี่ยง เศรษฐกิจมหาภาค (ขยะพลาสติกและอุปกรณ์ประมงที่สูญหายในทะเล)
ช่วงเวลาที่มีผลกระทบ 3 - 5 ปี

สร้างการเติบโต
ในกลุ่มธุรกิจหลัก

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน
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3. ความยั่งยืนที่ไทยยูเนี่ยน

ภาพรวมกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange®:
เป้าหมาย นโยบาย และความคืบหน้าที่สำ�คัญ

บริษัทมีความรับผิดชอบในการก�ำหนดมาตรฐานการด�ำเนินงาน
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในการด�ำเนินงานของบริษัท
และตลอดห่วงโซ่อปุ ทานของเรา เราตระหนักดีวา่ ความรับผิดชอบนี้
เป็ น การแสดงออกถึ ง ความเป็ น ผู ้ น� ำ ในอุ ต สาหกรรม เราจึ ง ได้

พั น ธกิ จ ของไทยยู เ นี่ ย นที่ มี ต ่ อ ความยั่ ง ยื น ยั ง เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ
ที่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นประธาน
คณะกรรมการ และมี น ายอดั ม เบรนนั น ผู ้ อ� ำ นวยการกลุ ่ ม
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประธานคณะกรรมการร่วม โดย
คณะกรรมการซึง่ มีอำ� นาจตัดสินใจระดับสูงประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร
ระดับสูงตลอดทั้งปีเพื่อพิจารณาประเด็นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นหารือ
การก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนใหม่ รวมทั้ง
ตั ด สิ น ใจในเชิ ง กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ผลั ก ดั น โครงการด้ า นความยั่ ง ยื น
ของไทยยูเนี่ยน จากนั้น บริษัทจะน�ำมติจากคณะกรรมการเพื่อ
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มาสื่ อ สารกั บ หน่ ว ยธุ ร กิ จ และแผนกต่ า งๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น การ โดยประสานงานกั บ

ทีมการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของกลุม่ บริษทั ทีส่ ำ� คัญ นายเบรนนันยังเป็น
สมาชิกของคณะผู้บริหารกลุ่มไทยยูเนี่ยน (Global Leadership
Team) ท�ำให้ประเด็นความยั่งยืนได้รับการสะท้อนและพิจารณา
ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงสุดของเครือบริษัท
แม้สถานการณ์ โควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลก
อย่างมีนัยส�ำคัญในปี 2564 ซึ่งรวมถึงไทยยูเนี่ยนด้วย แต่เรามิได้
นิ่งนอนใจ เรายังคงให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานเพื่อบรรลุ
ตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนและสร้างมาตรฐานด้านความยั่งยืน
ให้ ทั้ ง อุ ต สาหกรรมด� ำ เนิ น ตาม เรายั ง คงด� ำ เนิ น โครงการและ
ออกนโยบายเพื่อผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ เรายัง
ท� ำ งานร่ ว มกั บ อุ ต สาหกรรมอาหารทะเลและภาคประชาสั ง คม
ในวงกว้าง แม้ว่าโควิด 19 จะท�ำให้เราไม่สามารถไปมาหาสู่กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของเราได้ แต่เรายังคงสืบสานความสัมพันธ์ผ่าน
การจัดประชุมออนไลน์ และสัมมนาออนไลน์ในตลาดต่างๆ ทั่วโลก
ไทยยูเนี่ยนได้รับการยกย่องในฐานะบริษัทที่ทุ่มเทผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมและภาคธุรกิจอาหาร
ทะเลในวงกว้าง โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2
ของโลกในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารในดัชนี Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI) กลุ ่ ม ดั ช นี ซึ่ ง ประเมิ น ผล
การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทนับพันแห่งที่จดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทั่ ว โลก โดยไทยยู เ นี่ ย นได้ รั บ คั ด เลื อ ก
ให้ติดอันดับในดัชนีดังกล่าวเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน นอกจากนี้
บริษัทยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในล�ำดับที่ 1 ในดัชนี Seafood
Stewardship Index (SSI) โดย World Benchmarking
Alliance (WBA) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึง่ เป็นการประเมินบริษทั

ที่ด�ำเนินธุรกิจอาหารทะเลที่ใหญ่ท่ีสุดทั่วโลกทั้งหมด 30 บริษัท
ในด้านการด�ำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์การ
สหประชาชาติ
เรามองว่า SeaChange® เป็นแนวทางการด�ำเนินงานทีค่ รอบคลุม
ทุกแง่มุมของธุรกิจอาหารทะเลอย่างโปร่งใส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่
วิ ธี ก ารดู แ ลท้ อ งทะเลไปจนถึ ง วิ ธี ก ารจั ด การขยะทะเล รวมถึ ง
ความรับผิดชอบทีเ่ รามีตอ่ พนักงานของเราไปจนถึงการสร้างอนาคต
ที่ดีขึ้นให้กับชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงงานของบริษัท
หั ว ใจหลั ก ของกลยุ ท ธ์ ด ้ า นความยั่ ง ยื น คื อ ความสามารถ
ในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ของบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์
พร้ อ มบริ โ ภค ด้ ว ยระบบตรวจสอบย้ อ นกลั บ ถึ ง แหล่ ง ที่ ม า
ของอาหารอย่างเต็มรูปแบบ ท�ำให้บริษัทสามารถระบุ ตรวจสอบ
และปรับปรุงการด�ำเนินงานในเรื่องส�ำคัญได้ เช่น เรื่องแรงงาน
และการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
ในฐานะที่ เ ป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท อาหารทะเลที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก
เราตระหนั ก ดี ว ่ า เราต้ อ งมี ทั้ ง ความรั บ ผิ ด ชอบและศั ก ยภาพ
ในการเป็นผู้น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก นอกจากนี้ เรามุ่งมั่น
ต่อเป้าหมายขององค์กรของเราอันได้แก่ “สุขภาพที่ดีและท้องทะเล
ที่อุดมสมบูรณ์” เพราะเราตระหนักดีว่าท้องทะเลมีความส�ำคัญ
ต่อการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก แน่นอนว่าท้องทะเลเป็นรากฐาน
ของธุ ร กิ จ ของเรา และท้ อ งทะเลที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ มี ค วามส� ำ คั ญ
ต่ออนาคตของโลกและการต่อสูก้ บั การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นประเด็นหลักในกลยุทธ์
ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน เราตระหนักดีถึงความจ�ำเป็นในการ
ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เนื่องจากโลกเผชิญกับ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะโลกร้อน ในการประชุม COP26
หรือ “การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26” ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง
กลาสโกว์เมื่อปีที่แล้ว มีการส่งสัญญาณเตือนถึงภัยในอนาคต
หากไม่ มี ก ารด� ำ เนิ น งานอย่ า งทั น ท่ ว งที เ พื่ อ จั ด การกั บ การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ เพื่ อ ควบคุ ม การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
อุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ในปี 2565 ไทยยูเนี่ยน
จะประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ (Science-Based Targets) โดยบริษัทมุ่งมั่น
ทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายทีม่ นี ยั ส�ำคัญและจัดการกับภัยคุกคามทีเ่ กิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตอบสนองต่ อ ความคาดหวั ง ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของเราด้ ว ย
การน�ำเสนอกลยุทธ์ SeaChange® ในปี 2559 ซึ่งเป็นกลยุทธ์
ความยัง่ ยืนของไทยยูเนีย่ นทีป่ ระกอบด้วยพันธกิจต่างๆ ทีว่ ดั ผลได้
ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งแท้ จ ริ ง และยั่ ง ยื น
ในแนวทางการด�ำเนินงานของเรา SeaChange® มีเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทั้งอุตสาหกรรม
อาหารทะเลของโลก เรามีความมุง่ มัน่ ต่อแนวทางการสร้าง “สุขภาพ
ที่ดีและท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์” (Healthy Living, Healthy
Oceans) โดยตระหนั ก ถึ ง บทบาทของทะเลและอาหารทะเล
ในการต่อสู้กับความท้าทายที่ก�ำลังเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ รวมถึ ง การจั ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ ดี
ต่ อ สุ ข ภาพและมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค ดั ง นั้ น
“สุขภาพที่ดีและท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์” จะช่วยให้เราพัฒนา
กลยุทธ์ SeaChange® ได้อย่างต่อเนื่อง
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การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ส� ำ คั ญ ต่ อ อนาคตของธุ ร กิ จ ไทยยู เ นี่ ย นและ
การเติบโตของบริษัท ความยั่งยืนเป็นพื้นฐานให้กับทั้งพนักงาน
และชุมชนทั่วโลกของเราในฐานะการเป็นพลเมืองบรรษัทที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เราด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยเราจะไม่เพียง
แค่น�ำเสนอผลส�ำเร็จของเรา แต่ยังจะชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่เราเห็นว่า
ควรมีการปรับปรุง นีค่ อื รากฐานส�ำคัญต่อวิสยั ทัศน์องค์กรในการ
เป็นผู้น�ำด้านอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก

และผลการดำ � เนิ น งาน

ผลส�ำเร็จด้าน
ความยั่งยืน
ที่ส�ำคัญในปี
2564

ไทยยูเนี่ยนเข้าร่วมโครงการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเล
(ODP: Ocean Disclosure Project)
อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่บริษัท
มีอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริม
ความโปร่งใส โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
แหล่งที่มาของการจัดหาวัตถุดิบ
อาหารทะเลของบริษัททั่วโลก

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

ได้รับรางวัล Best Sustainability
Award จากงาน SET Awards
ประจ�ำปี 2564 จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

03 งบการเงิ น

เริ่มการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ
การจัดหาแรงงานตามหลัก
Employer Pays Principle
ซึ่งแรงงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการหางาน โดยเริ่มด�ำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

บริจาคอาหารเกือบ 1 ล้านชุดพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือโควิด 19 อื่นๆ ทั่วโลก
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทยยูเนี่ยนแคร์ (Thai Union Cares)
โดยบริษัทได้บริจาคอาหารรวมแล้วกว่า 4 ล้านชุดนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด

ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์หรือ Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน
และอยู่ในล�ำดับที่ 2 ของโลกในกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับรางวัล
ระดับโกลด์ คลาส (Gold Class) ในรายงาน
Sustainability Yearbook 2021
ของ S&P Global ประจ�ำปี 2564
เป็นเพียง 1 ใน 2 บริษัทจากทั่วโลกที่ได้รับ
รางวัลระดับโกลด์ คลาส ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหาร

ออกนโยบายการไม่ตัดไม้ท�ำลายป่า
และนโยบายเพื่อการจัดหา
น�้ำมันปาล์มด้วยความรับผิดชอบ

ให้ค�ำมั่นใหม่เรื่องการลด
การสูญเสียอาหารและขยะ
อาหาร (food loss and
waste) โดยมีเป้าหมาย
ในการขจัดการสูญเสียอาหาร
และขยะอาหารให้หมดไป

ได้รับการจัดอันดับให้อยู่
ในล�ำดับที่ 1 ในดัชนี Seafood
Stewardship Index (SSI)
โดยองค์กร World
Benchmarking Alliance
(WBA) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
จากผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทที่ช่วยสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ประกาศนโยบาย
ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
และนโยบายต่อต้าน
การคุกคาม

04 เอกสารแนบ

ได้รับรางวัลรางวัลเกียรติคุณ
การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
ประจ�ำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์

บุกเบิกพันธกิจร่วมกับองค์กรอนุรักษ์
ธรรมชาติชั้นน�ำ The Nature
Conservancy ในการสร้างความโปร่งใส
ของห่วงโซ่อุปทานในการจัดหาปลาทูน่า
ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการติดตั้งระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และการมีผู้สังเกตการณ์
บนเรือประมงทูน่า เพื่อตรวจสอบติดตาม
การท�ำประมง

ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืนวงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท และออกหุ้นกู้ส่งเสริม
ความยั่งยืนครั้งแรกในประเทศไทยมูลค่า 5 พันล้านบาท และ 6 พันล้านบาท การระดมทุนดังกล่าว
มีเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของท้องทะเล โดยมีอัตราดอกเบี้ยเชื่อมโยงกับ
ดัชนีวัดความส�ำเร็จและเป้าหมายการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน

ประกาศ “พันธกิจทูน่า” จนถึงปี 2568 ซึ่งครอบคลุม
การให้ค�ำมั่นใหม่เพิ่มเติมในเรื่องการขจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และแรงงานทาสยุคใหม่

ทดลองใช้สัญญาในรูปแบบการ์ตูน
(Comic Contract) รูปแบบใหม่
ส�ำหรับชาวประมงที่ท�ำงานบนเรือ
ประมงไทยเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจ
เงื่อนไขและสิทธิของแรงงาน

97
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และผลการดำ � เนิ น งาน

แรงงานมีความปลอดภัย
มีการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย
และได้รับการส่งเสริม
ความเข้าใจในสิทธิ
ด้านแรงงาน

เรือประมงด�ำเนินธุรกิจโดย
ถูกกฎหมาย มีใบอนุญาต
และด�ำเนินงาน
ด้วยความรับผิดชอบ

แผนงานหลั ก
แรงงานปลอดภัยและ
แรงงานที่ถูกกฎหมาย
การจ้างงานที่ปลอดภัย
ถูกกฎหมาย และมี
เสรีภาพในการเลือกงาน
ทั้งในสถานประกอบการ
ของบริษัท และในห่วงโซ่
อุปทานซึ่งมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อไทยยูเนี่ยน

การด�ำเนินงาน
ด้วยความรับผิดชอบ
วิธีการด�ำเนินงาน
ของบริษัทต้องค�ำนึงถึง
ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม และแสดงถึง
หน้าที่ในการดูแลและ
ปฏิบัติต่อแรงงานของ
บริษัท

แผนงานและเป้าหมาย
การจ้างแรงงาน
ที่เป็นธรรม

แผนงานและเป้าหมาย
การจัดหาวัตถุดิบ
ด้วยความรับผิดชอบ

การจัดหาวัตถุดิบ
ด้วยความรับผิดชอบ
การตรวจสอบย้อนกลับ
ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
เป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่ง
ในการปรับปรุงแนวทาง
เพื่อความโปร่งใส และ
แนวทางการด�ำเนินงาน
ของห่วงโซ่อุปทานอาหาร
ทะเลทั้งหมด
แผนงานและเป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
ด้วยความรับผิดชอบ

ผู้คน
และชุมชน
ที่ไทยยูเนี่ยน เรามีหน้าที่
รับผิดชอบในการพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้ที่อาศัยและท�ำงาน
ในภูมิภาคที่บริษัท
มีการด�ำเนินธุรกิจอยู่

แผนงานและเป้าหมาย
ของผู้คนและชุมชน

SeaChange® เป็นแผนบูรณาการ ซึ่งมีการด�ำเนินการ 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก

หลั ก การด�ำเนิ น งาน
การก�ำกับดูแลที่ดี

ความเป็นผู้น�ำที่แข็งแกร่ง
มีนโยบายและกระบวนการ
ด�ำเนินงานย่อมรับรองว่า
การด�ำเนินธุรกิจของเรา
จะเน้นการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ความยั่งยืนของเรา
และการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมในทุกสถานประกอบการ
ทั่วโลกของเรา

ความโปร่งใส

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสื่อสารกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า
และทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม
อย่างโปร่งใสที่สุด มีการแบ่งปัน
องค์ความรู้ และรายงาน
ความก้าวหน้าของการด�ำเนินงาน
อย่างสม�่ำเสมอ

03 งบการเงิ น

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
และ UN GLOBAL COMPACT

วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก

ความยั่งยืนของท้องทะเล
ในปัจจุบันและส�ำหรับ
คนรุ่นใหม่ในอนาคต

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

พันธมิตรและความร่วมมือ

บริษัทจะยังคงแสวงหา
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
กับองค์กรนอกภาครัฐ ภาครัฐ
และพันธมิตรในอุตสาหกรรม
เพื่อท�ำงานร่วมกันในโครงการ
ริเริ่มต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของเรา โดยบริษัทจะน�ำ
องค์ความรู้ที่ได้มาแบ่งปัน
เพื่อให้ทั้งอุตสาหกรรมได้รับ
ประโยชน์จากประสบการณ์
และสิ่งที่เราค้นพบ

การด� ำ เนิ น งานของเราได้ รั บ การออกแบบมาเพื่ อ สร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเล และความส�ำเร็จ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากโครงการต่ า งๆ ของไทยยู เ นี่ ย นยั ง ตอบโจทย์
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และสอดคล้อง
กับพันธสัญญาของบริษัทในฐานะภาคี UN Global Compact
รายงานประจ�ำปีฉบับนี้และรายงานความยั่งยืนปี 2564 ซึ่งจะได้รับ
การเผยแพร่ในอนาคต ถือเป็นรายงานความก้าวหน้าประจ�ำปี
(Communication on Progress) ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
การด�ำเนินงานทั้งหมดนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ SeaChange®
โดยไทยยู เ นี่ ย นจะเน้ น ไปที่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชาชาติ (SDGs) ทุกเป้าหมาย แต่จะมุง่ เน้นไปที่ 4 เป้าหมาย
ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้างในขอบเขตที่บริษัท
สามารถด�ำเนินการได้โดยตรง ซึ่งประกอบไปด้วย

เรายังมุ่งจัดการเรื่องความหิวโหยและการผลิตอาหารทะเลที่ได้
มาตรฐานด้านความยั่งยืนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากเป้าหมายดังที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ การด�ำเนินงานของเรา
ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) ข้ออืน่ เช่น
เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และเป้าหมาย
ที่ 12 การบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ

04 เอกสารแนบ

99

สิทธิมนุษยชน
ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนและเคารพ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

1

ไม่ข้องแวะกับการกระท�ำอันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2

มาตรฐานแรงงาน
ไทยยูเนี่ยนจะยึดมั่นต่อเสรีภาพ
ของพนักงานในการสมาคม
และรวมกลุ่มในการเจรจาต่อรอง

3

ขจัดการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ

4

ขจัดการใช้แรงงานเด็ก

5

ขจัดการเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงานและอาชีพ

6

สิ่งแวดล้อม
ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนการด�ำเนินการ
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

7

แสดงความคิดริเริ่มให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

8

ส่งเสริมการพัฒนา
และเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

9

ต่อต้านการคอร์รัปชัน
ไทยยูเนี่ยนจะร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ รวมไปถึงการบังคับขูดรีด
และการรับสินบน

10
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำ�คัญ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
การประเมินความเสี่ยงประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
วิธีหนึ่งที่ไทยยูเนี่ยนใช้ในการประเมินประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ คือ การประเมินผ่านกระบวนการจัดการความเสี่ยงของเรา โดยการทบทวน
กิจกรรมและความร่วมมือต่างๆ การประเมินกฎระเบียบทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ และการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับ ความพึงพอใจและความคิดเห็น
จากลูกค้า รวมถึงประวัตแิ ละความเสีย่ งของสือ่ ไทยยูเนีย่ นยังคงติดตามประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญและผลกระทบทีม่ ตี อ่ เรือ่ งความเสีย่ งภายใน
ของเรา และน�ำเสนอประเด็นความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส สิ่งส�ำคัญส�ำหรับเราคือ
เราไม่เพียงจัดการกับประเด็นต่างๆ ที่เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องส�ำคัญกับเราในฐานะที่เป็นผู้น�ำด้านอาหารทะเลระดับโลกเท่านั้น แต่เรายังต้อง
จัดการกับประเด็นต่างๆ ที่มีความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา และพันธมิตรต่างๆ ทั่วโลก

03 งบการเงิ น

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียของไทยยูเนี่ยนตลอดห่วงโซ่คุณค่า และการตอบสนองของบริษัท
ผู้มีส่วนได้เสีย
นักลงทุน

ประเด็น
• การปรับปรุงผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจ
• การก�ำกับดูแลที่ดี
• ความโปร่งใสของข้อมูล

แผนภาพแสดงประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน
การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ

ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การตรวจสอบย้อนกลับ

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน

ซัพพลายเออร์

การปลอมปนอาหาร/อาหารปลอดภัย

ความโปร่งใส
และการก�ำกับดูแล

ความเข้มแข็ง
ของห่วงโซ่อุปทาน

ลูกค้า

ชุมชน

•
•
•
•
•

การค้าขายที่เป็นธรรม
ความคาดหวังต่อความสม�่ำเสมอของบริษัท
ปริมาณการสั่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สุขภาพและโภชนาการ)
ฉลากสิ่งแวดล้อม (เช่น MSC, dolphin safe,
ASC, BAP และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

•
•
•
•

ฉลากสิ่งแวดล้อม
การตั้งราคาที่แข่งขันได้ในตลาด
ความปลอดภัยด้านอาหาร
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สุขภาพและโภชนาการ)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พลาสติกในทะเล
นวัตกรรม
การใช้ยาปฏิชีวนะ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ความส�ำคัญต่อธุรกิจ

ในแผนภาพก่อนหน้านีข้ องเรา ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญนัน้ เป็นไปตามแผนงานหลักทีอ่ ยูใ่ นกลยุทธ์ความยัง่ ยืนของไทยยูเนีย่ น SeaChange®
โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองแรงงาน และการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบเป็นประเด็นหลักที่ส�ำคัญอันดับต้นๆ
อย่างไรก็ดี ไทยยูเนี่ยนยังคงท�ำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับประเด็นที่มีนัยส�ำคัญเหล่านั้นร่วมกับนักวิชาการ บริษัทอาหารทะเล
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของโลก 9 บริษทั ผ่านความร่วมมือทาง SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) และองค์กรภายนอก
ต่างๆ เช่น GGGI (Global Ghost Gear Initiative) เพื่อจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเลที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เรายังท�ำงาน
อย่างแข็งขันในการปรับปรุงด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ รวมถึงการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึง่ ประเด็นเหล่านี้
จะยังคงเป็นเรื่องหลักที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับไทยยูเนี่ยนในทศวรรษหน้า และเกินช่วงเวลาที่มีการใช้กลยุทธ์ SeaChange®
ไทยยูเนี่ยนรับฟังลูกค้าและท�ำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเสมอ ในส่วนนี้ บริษัทได้ท�ำงานร่วมกับที่ปรึกษาอิสระ บริษัท Key
Traceability ในการประมวลข้อมูลเกีย่ วกับนโยบายและเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนของลูกค้าของเรา เพือ่ ให้บริษทั สามารถสนับสนุนลูกค้า
เหล่านั้นให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย นี่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางความร่วมมือที่บริษัทด�ำเนินการ นอกจากนี้ บริษัทยังคงท�ำงาน
กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยบริษัทจะจัดท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นและดัชนีประเด็นที่มีนัยส�ำคัญในปี 2565
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เนื่องจากบริษัทมีการด�ำเนินงานอยู่ทั่วโลก ดังนั้นประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยส�ำคัญและผลกระทบกับบริษัท จึงมีความซับซ้อน
และเชือ่ มโยงหลายทวีป ในการประเมินประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญ บริษทั ได้วเิ คราะห์การด�ำเนินงานทัว่ โลกเพือ่ ระบุและจัดล�ำดับประเด็นทีส่ ำ� คัญ
ที่สุดต่อผู้มีส่วนได้เสียและธุรกิจของเราโดยรวม ไทยยูเนี่ยนท�ำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลักอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งท�ำให้เข้าใจและสามารถ
จัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และก�ำหนดแนวทางการตอบสนองที่เหมาะสมกับความท้าทายองค์กรที่เกิดขึ้นได้
ในส่วนนี้รวมถึงการจัดท�ำ กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อทบทวนและให้ข้อมูลในเป้าหมายปี 2568 ของกลยุทธ์
SeaChange® โดยได้ผลลัพธ์ดังที่สรุปไว้ในตารางด้านล่าง

On our previous Materiality Matrix, the top issues followed the pillars of Thai Union’s SeaChange® strategy, with

การรักษาสิ่งแวดล้อม

04 เอกสารแนบ

ผู้บริโภค

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ฉลากสิง่ แวดล้อม (เช่น MSC, dolphin safe,
ASC, BAP และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน
• ความโปร่งใสและการก�ำกับดูแล (การป้องกัน
การทุจริตการเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี
และการรายงาน)
• ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดประชุมพบปะ
รายไตรมาสเพื่อให้ข้อมูลด้านความยั่งยืนล่าสุด
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา
สิ่งแวดล้อม
• การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
(การตรวจสอบย้อนกลับ ความเป็นไปได้
เชิงพาณิชย์)
• นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
(คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร)
• การเพิ่มการสื่อสารและการจัดประชุมพูดคุย
เรื่องความยั่งยืนกับลูกค้าทั่วโลก
• การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีความยั่งยืน
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการรักษาสิ่งแวดล้อม
• การน�ำเสนอข้อมูลล่าสุดเรื่องการท�ำงานร่วมกับ
GGGI พันธกิจด้านปลาทูน่า และรายงาน
ความโปร่งใสในการจัดหาวัตถุดิบร่วมกับ WWF
• นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
(คุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร)

• การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
• ข้อมูลการตรวจสอบติดตามผลิตภัณฑ์กระป๋อง
และการตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงข้อมูล
ผลิตภัณฑ์

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

   ความยั่ ง ยื น ที่ ไ ทยยู เ นี่ ย น

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

   ความยั่ ง ยื น ที่ ไ ทยยู เ นี่ ย น

และผลการดำ � เนิ น งาน

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียของไทยยูเนี่ยนตลอดห่วงโซ่คุณค่า และการตอบสนองของบริษัท
พนักงาน

แรงงานข้ามชาติ

ชุมชน

ภาครัฐ

ประเด็น
•
•
•
•
•

การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
แนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงาน

•
•
•
•

การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
แนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี
การปฏิบัติตามกฎหมาย

•
•
•
•
•

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การเข้าร่วมในการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
การมีส่วนร่วมในโครงการของภาครัฐ

นอกภาครัฐ

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
• การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

องค์กร
ระหว่างประเทศ

• การปฏิบัติตามกฎหมาย
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

นักวิชาการ

•
•
•
•
•

สื่อ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
การมีส่วนร่วมในโครงการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• การเปิดเผยข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและผลการดำ�เนินงาน

การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน
•
•
•
•

สิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ ต่อแรงงานที่เป็นธรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการบริหารจัดการ
โครงการการปรับมาตรการการท�ำงาน
ให้สอดคล้องกันทั่วโลก
• โครงการ Brand ambassador และ
Thai Union Global
• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• ความโปร่งใสและการก�ำกับดูแล
(การป้องกันการทุจริต การเปิดเผยข้อมูล
นโยบายทางภาษี และการรายงาน)
• ข้อมูลด้านโภชนาการ
• ชุมชน
• ความโปร่งใสและการก�ำกับดูแล
(การป้องกันการทุจริตการเปิดเผยข้อมูล
นโยบายทางภาษีและการรายงาน)
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการรักษาสิ่งแวดล้อม
• รายงานความโปร่งใสในการจัดหาวัตถุดิบ
ร่วมกับ WWF
• ความโปร่งใสและการก�ำกับดูแล
(การป้องกันการทุจริตการเปิดเผยข้อมูล
นโยบายทางภาษีและการรายงาน)
• รายงานความโปร่งใสของบริษัท ไทยยูเนี่ยนยุโรป
• ความโปร่งใสและการก�ำกับดูแล
(การป้องกันการทุจริต การเปิดเผยข้อมูล
นโยบายทางภาษี และการรายงาน)
• การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เช่น
การประชุมร่วมกับ ILO
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการรักษาสิ่งแวดล้อม
• ชุมชน
• การร่วมมือกับ Stockholm Resilience Centre
ผ่านทาง SeaBOS
• การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซิดนีย์
• ความโปร่งใสและการก�ำกับดูแล
(การป้องกันการทุจริต การเปิดเผยข้อมูล
นโยบายทางภาษี และการรายงาน)
• การมีส่วนร่วมในประเด็นที่ส�ำคัญ

การด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
ไทยยูเนี่ยน มีการริเริ่มโครงการมากมายในสถานประกอบการ
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า บริ ษั ท ด� ำ เนิ น งานด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
และได้ จั ด การกั บ ประเด็ น ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ อย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของ
สหประชาชาติ และเป้าหมายที่ 13 เรื่องการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ มีการก�ำหนดเป้าหมายอยูภ่ ายใต้แผนงานหลัก
ของกลยุทธ์ SeaChange® ด้านการด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
โดยไทยยู เ นี่ ย นจะเปิ ด ตั ว กลยุ ท ธ์ ด ้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างเป็นทางการในปี 2565 โดยเราจะตั้งเป้าหมาย
การลดก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ชั ด เจนและที่ อิ ง หลั ก วิ ท ยาศาสตร์
(Science-Based Targets) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา
ความเป็นผู้น�ำของเราในอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก
ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมของโลก เช่น การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการขยะ
มี ผ ลกระทบเชิ ง ลบต่ อ ท้ อ งทะเลและโลกของเรามากขึ้ น เรื่ อ ยๆ
และยังเป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลสายพันธุต์ า่ งๆ และส่งผลกระทบ
ต่อรากฐานส�ำคัญที่สังคมของเราพึ่งพา ดังนั้น วิธีการด�ำเนินงาน
ของเราต้องค�ำนึงถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อโลกเสมอ ไทยยูเนีย่ น
มุ ่ ง มั่ น ในการปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มโดยด� ำ เนิ น การให้ ก ารจั ด การ
ด้านความยัง่ ยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางของสหประชาชาติ ที่ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง โอกาส
ส�ำหรับต้นแบบการพัฒนาที่ไม่เพียงแต่ครอบคลุมทุกฝ่ายและมี
ความยุ ติ ธ รรมยิ่ ง ขึ้ น แต่ ยั ง ต้ อ งขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยการผลิ ต และ
การบริโภคที่ยั่งยืน
เรามีการริเริม่ โครงการต่างๆ ในสถานประกอบการทีช่ ว่ ยลดการใช้นำ�้
ลดการใช้พลังงาน เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ลดของเสียขยะ
ฝังกลบ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์
ในปี 2564 บริษัทลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง
โดยลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในปี 2564 เรายังคง
ขยายการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงงานของเราในจังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีการติดตัง้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์เพิม่ 7 เมกะวัตต์
ในระหว่างปี ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยยูเนี่ยนได้รับ
การตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก รายละเอียดใน Assurance
Statement ในรายงานความยั่งยืน ปี 2564

ปริมาณขยะฝังกลบเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 โดยเราให้ความส�ำคัญกับ
การแยกน�้ ำ เสี ย และการใช้ ข องเสี ย เพื่ อ ลดการทิ้ ง โดยฝั ง กลบ
ผลที่ตามมาคือ เราลดขยะที่จะน�ำไปฝังกลบลงได้ 142,963 ตัน
โครงการริเริ่มที่ส�ำคัญประกอบด้วย การลดกากของเสียโดยใช้
เตาเผาก๊ า ซชี ว ภาพแปลงกากเป็ น ปุ ๋ ย และการน� ำ บรรจุ ภั ณ ฑ์
(ของวัตถุดิบ) เป็นวัสดุที่รีไซเคิลได้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ไทยยู เ นี่ ย นได้ ป ระกาศค� ำ มั่ น ใหม่ เ พิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ ง
การสูญเสียอาหารและการลดขยะอาหาร (food loss and waste)
โดยมี เ ป้ า หมายในการขจั ด การสู ญ เสี ย อาหารและขยะอาหาร
ให้หมดไป บริษัทตั้งเป้าที่จะลดการสูญเสียอาหารลงร้อยละ 50
ในการผลิ ต อาหารทะเลทั้ ง ในแบบแปรรู ป แช่ แ ข็ ง และแช่ เ ย็ น
ภายในปี 2568 โดยใช้ฐานเปรียบเทียบจากปี 2564
บรรจุ ภั ณ ฑ์ เ ป็ น ส่ ว นประกอบส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของทุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์
และมีส่วนส�ำคัญที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของบริษัท บริษัท
ได้ พั ฒ นาและใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ ลดผลกระทบทางด้ า น
สิ่งแวดล้อมของบริษัท จากการที่เราคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
ผ่านการค้นคว้าด้านนวัตกรรม ท�ำให้เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งจะช่วยให้ไทยยูเนี่ยนบรรลุเป้าหมายการลดผลกระทบทางด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม และการมี บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ไทยยูเนี่ยนมีพันธกิจด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายว่า
ภายในปี 2568 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในแบรนด์ของเราทั้งหมดซึ่งผลิต
ในโรงงานของเรา เป็น วั ส ดุ ที่ ส ามารถน�ำมาใช้ซ�้ำ น�ำมารีไซเคิล
หรือสามารถย่อยสลายได้ นอกจากนี้ เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะให้
บรรจุภัณฑ์แบรนด์ของเราโดยเฉลี่ยร้อยละ 30 ใช้วัตถุดิบที่ท�ำจาก
วัสดุรีไซเคิล ภายในปี 2568
จากพันธกิจทีม่ งุ่ สู่ “การมีสขุ ภาพทีด่ ี และท้องทะเลทีอ่ ดุ มสมบูรณ์”
ไทยยูเนี่ยนจึงเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องขยะในท้องทะเล นอกจากนี้
ซากอุปกรณ์ประมง อุปกรณ์สูญหาย และการทิ้งอุปกรณ์ประมง
ในทะเล (ALDFG) หรือ Ghost Gear นัน้ เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์
ที่อยู่ในท้องทะเลของเรา เพราะอาจท�ำให้ปริมาณปลาในท้องทะเล
ลดลง ท�ำลายทีอ่ ยูอ่ าศัย และท�ำร้ายสัตว์ในทะเล ดังนัน้ ไทยยูเนีย่ น
ได้เข้าร่วมโครงการ GGGI (Global Ghost Gear Initiative)
ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อช่วยแก้ปัญหาอุปกรณ์ประมงตกค้างในทะเล
ให้ลดลง เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำให้ทอ้ งทะเลมีความปลอดภัยและสะอาดขึน้
ด้ ว ยการผลั ก ดั น วิ ธี ที่ ยั่ ง ยื น และด� ำ เนิ น การได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ในเชิ ง เศรษฐกิ จ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาอุ ป กรณ์ ป ระมงตกค้ า งและขยะ
ในทะเลทั่วโลก

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้เสีย
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การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
การบริ ห ารห่ ว งโซ่ อุ ป ทานเป็ น หั ว ใจของการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ
ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบภายใต้ ก ลยุ ท ธ์ SeaChange ® และมี
ความส� ำ คั ญ ยิ่ ง ต่ อ การบริ ห ารธุ ร กิ จ ของเราให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสบความส�ำเร็จ ไทยยูเนีย่ นก�ำหนดเงือ่ นไขการจัดหาวัตถุดบิ
ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของบริ ษั ท และท� ำ งานร่ ว มกั บ ซั พ พลายเออร์
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน
การด�ำเนินงานทางธุรกิจที่ตั้งไว้สูงขึ้นเรื่อยๆ อุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลมีความซับซ้อน ไม่วา่ จะเป็นการประมงในทะเลและการท�ำประมง
แบบเพาะเลีย้ ง ด้วยความซับซ้อนดังกล่าวของอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเล เราจึงตระหนัก ถึ งความส� ำ คั ญ พยายามแก้ ป ั ญ หาที่ มี อยู ่
และปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ในภาวะแวดล้อมธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
การตรวจสอบย้อนกลับเป็นหัวใจของการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้เราสามารถตรวจสอบเส้นทางวัตถุดิบ
ทั้งหมดจากแหล่งต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และท�ำให้เราเข้าใจ
เครือข่ายของวัตถุดิบ ผู้คน และสถานที่ต่างๆ ที่ธุรกิจของเราต้อง
พึ่งพา ดังนั้น การรักษาความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในเครือข่าย
และสร้างความไว้วางใจจึงเป็นหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาแนวทาง
การด�ำเนินงานของบริษัทต่างๆ ที่เราท�ำธุรกิจด้วย การติดตาม
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ของเราตั้งแต่การประมงจนถึงส�ำเร็จ
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยั ง ช่ ว ยให้ เ รามอบความมั่ น ใจให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค
หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ล และฝ่ า ยอื่ น ๆ ว่ า บริ ษั ท ท� ำ อย่ า งที่ พู ด
ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี้ เราจึ ง ถื อ ว่ า การตรวจสอบย้ อ นกลั บ เป็ น หั ว ใจ
ของกลยุทธ์ SeaChange®
การมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารเป็นศูนย์กลางในการผลักดันโครงการ
จัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ ในปีที่ผ่านมา เรามีนโยบาย
และให้คำ� มัน่ เพิม่ เติม โดยเราได้ไปเยีย่ มและพูดคุยกับซัพพลายเออร์
ลูกค้า และพันธมิตรของเราหลายราย ซึง่ มีบทบาทในการขับเคลือ่ น
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของเราอย่างต่อเนื่อง เราท�ำโครงการ
ต่างๆ ร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้พวกเขา
ยกระดับมาตรฐานของตนขึ้นไปอีกตามที่ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้
เสียอื่นๆ คาดหวัง ในปี 2564 เรายังคงท�ำงานร่วมกับ Global
Dialogue for Seafood Traceability โดยให้การสนับสนุน
การทดลอง GDST Standard 1.0 ในห่วงโซ่อุปทานการประมง
ทะเลและการประมงเพาะเลี้ยงของเรา รวมทั้งการทดสอบมาตรฐาน
ของการท�ำงานร่วมกัน

และผลการดำ � เนิ น งาน
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ในการเป็นผู้ผลิตอาหารทะเล การบริหารห่วงโซ่อุปทานของเรา
ให้ความส�ำคัญกับการจัดหาวัตถุดบิ จากการประมงและการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น�้ำ อย่างไรก็ตาม เราตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการบริหาร
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของเราในด้ า นต่ า งๆ ตั้ ง แต่ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ไ ปจนถึ ง
ส่วนประกอบทีไ่ ม่ใช่อาหารทะเล ไปจนถึงการขนส่ง ดังนัน้ ไทยยูเนีย่ น
จึงท�ำงานอย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อท�ำความเข้าใจ
และใช้แนวทางการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
ในปี 2564 เรายังได้ให้ค�ำมั่นและวางนโยบายเพิ่มเติมเพื่อเสริม
ความพยายามในการปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่น นโยบายด้านการ
ไม่ทำ� ลายป่า และนโยบายการจัดหาน�ำ้ มันปาล์มด้วยความรับผิดชอบ
เรายังคงท�ำงานหนักเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
อย่างจริงจังในหลายภาคส่วนในอุตสาหกรรมอาหารทะเล รวมถึง
การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของเราเพื่อประโยชน์ส�ำหรับท้องทะเล
และสิ่งมีชีวิตในทะเล และเพื่อสิทธิของคนที่ท�ำงานในอุตสาหกรรม
อาหารทะเล
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำยังคงเป็นเรื่องที่ไทยยูเนี่ยนให้ความส�ำคัญ
เราจะยั ง คงท� ำ งานร่ ว มกั บ คู ่ ค ้ า ของเราเพื่ อ ยกระดั บ ฟาร์ ม กุ ้ ง
ในห่วงโซ่อุปทานของเราให้ได้รับมาตรฐานการรับรองสากล เช่น
Best Aquaculture Practices (BAP) Aquaculture
Stewardship Council (ASC) และมาตรฐานความยั่งยืน
ของลูกค้า ส่วนหนึ่งของพันธกิจของเราคือการสนับสนุนให้คู่ค้า
ปฏิบัติตามแนวทางความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยเราก�ำหนดให้คู่ค้า
ของเราให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เช่น ข้อมูลอาหารกุ้ง
ยิง่ ไปกว่านัน้ เราได้จดั โครงการเพิม่ ศักยภาพให้กบั เกษตรกรผูเ้ ลีย้ ง
กุ้งในห่วงโซ่อุปทานของเราในด้านมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมและ
มาตรฐานแรงงาน รวมทัง้ ส่งเสริมแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการใช้ยาปฏิชวี นะ
อย่างระมัดระวังและมีความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ โรงงานแปรรูปของเรามี
กระบวนการตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในวัตถุดิบเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาด

03 งบการเงิ น
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ห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล
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   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

   ความยั่ ง ยื น ที่ ไ ทยยู เ นี่ ย น

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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และผลการดำ � เนิ น งาน

นโยบายด้านสังคมและผลการดำ�เนินงาน
แรงงานปลอดภัยและถูกกฎหมาย
การจ้ า งงานที่ ป ลอดภั ย และถู ก กฎหมาย และให้ เ สรี ภ าพ
ในการท� ำ งานทั้ ง ในสถานประกอบการของบริ ษั ท และในห่ ว งโซ่
อุปทานมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อไทยยูเนี่ยน เรามีความมุ่งมั่น
ในการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลมีบทบาทส�ำคัญ
ในการตอบโจทย์ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ ประการที่ 8 ซึ่งส่งเสริมเรื่องการจ้างงานที่มีคุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจส�ำหรับชุมชนและผู้คนทั่วโลก เรายัง
พยายามยกระดั บ นโยบายอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
โดยเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย ขั้นตอน และกระบวนการ
ต่างๆ ในโรงงานของเราให้รัดกุมอย่างต่อเนื่อง เรามีการพิจารณา
ถึงวิธกี ารทีเ่ ราสามารถท�ำได้หรือยกระดับให้สงู กว่ากรอบการท�ำงาน
ระดับสากล เช่น หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business
and Human Rights) หรือกฎหมาย อาทิ กฎหมายการใช้
แรงงานทาสสมัยใหม่ (Modern Slavery Act) และที่ส�ำคัญที่สุด
คือ การดูแลให้พนักงานของเราท�ำงานอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย
เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่
ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะเปลี่ยน
แนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดหาแรงงานต่างชาติในปี 2565 ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ซึ่งด�ำเนินตามหลักการธากาเพื่อการย้ายถิ่น
อย่างมีศักดิ์ศรี (Dhaka Principles for Migration and
Dignity) และหลักการ Employer Pays Principle โดยแรงงาน
ไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการหางาน แต่นายจ้างจะเป็น
ผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2565 บริษัทได้เริ่มใช้หลักการ Employer Pays Principle
ในการจัดหาแรงงานต่างชาติทงั้ หมดทีม่ าท�ำงานในสถานประกอบการ
ของบริษัทในประเทศไทย
สุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ท�ำงานยังคงเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่ง
ส�ำหรับบริษัท ในขณะที่โควิด 19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
สุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย ของพนั ก งานเป็ น เรื่ อ งที่ บ ริ ษั ท
ให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรก บริษัทได้วางมาตรการครอบคลุม
เพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในโรงงานของบริษัทตั้งแต่ปี 2563
มาตรการเหล่านีป้ ระกอบไปด้วย การเว้นระยะห่าง การสวมอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล (ชุดพีพอี )ี และการแบ่งกลุม่ เข้าท�ำงาน นอกจากนี้
บริษัทได้วางขั้นตอนที่ครอบคลุมส�ำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 เช่น
การดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัวตามแนวทาง
ของภาครัฐ การระบุและตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
และการท�ำความสะอาดพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อสัมผัส บริษัทยังได้จัดให้
พนักงานได้รบั การฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยผ่านโครงการของภาครัฐ

และการสมทบจากบริษัท รวมทั้งได้จ�ำกัดการเดินทางทางธุรกิจ
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และด�ำเนินมาตรการการท�ำงาน
จากบ้ า นเพื่ อ ช่ ว ยให้ พ นั ก งานสามารถท� ำ งานได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
และปลอดภัย
ตั้ ง แต่ ป ี 2561 ไทยยู เ นี่ ย นได้ ท� ำ งานร่ ว มกั บ ผู ้ ต รวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอกเพื่อประเมินเรือประมงที่จัดหาวัตถุดิบให้เรา
ตามแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมง (Vessel Code of
Conduct) ขอบเขตของการตรวจประเมิ น เรื อ ประมงที่ ผ ่ า น
มาคื อ การจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ปลาทู น ่ า และเรื อ ประมงในประเทศไทย
ซึ่ ง ครอบคลุ ม อุ ป กรณ์ จั บ ปลาชนิ ด ต่ า งๆ เช่ น เรื อ อวนล้ อ ม
เรือเบ็ดตวัด และเรือเบ็ดราว โครงการดังกล่าวได้สัมภาษณ์ลูกเรือ
และซัพพลายเออร์ประมาณ 1,000 คน มีการตรวจสอบเรือประมง
มากกว่า 200 ล�ำ และประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาวิธีการใหม่
ทีช่ ว่ ยให้การตรวจสอบสามารถด�ำเนินการต่อไปได้หลังสถานการณ์
โควิด 19 แผนงานดังกล่าวยังคงด�ำเนินอย่างต่อเนื่องเพื่อขยาย
เนือ้ หาการตรวจสอบให้ครอบคลุมประเด็นอืน่ ๆ เช่น การตรวจสอบ
เรื่องการจ้างงาน และการเริ่มการตรวจสอบในพื้นที่อื่น
ไทยยู เ นี่ ยนตระหนั ก ถึ ง ความสามารถในการตรวจสอบถึ ง ที่ ม า
ของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั้งหมดของเรา และการบริหารห่วงโซ่
อุ ป ทานของเรามี ส ่ ว นสนั บ สนุ น โครงการเรื่ อ งความปลอดภั ย
และแรงงานที่ ถู ก กฎหมาย ยกตั ว อย่ า งโครงการที่ ส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว ง
อันเนื่องมาจากการผลักดันแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมง
(Vessel Code of Conduct) ในประเทศไทยร่วมกับลูกค้า ได้แก่
บริษัท Nestle, The J.M. Smucker Company และ Mars
Petcare ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งท�ำงานร่วมกับบริษัท
ในการให้ทุนโครงการเพื่อยกระดับสภาพการท�ำงานของชาวประมง
ไทยยูเนี่ยนร่วมกับพันธมิตร บริษัท Creative Contracts
ทดลองใช้สัญญาจ้างงานรูปแบบการ์ตูนกับชาวประมงที่ท�ำงาน
บนเรือประมงไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้
ชาวประมงเข้าใจข้อตกลงและสิทธิของแรงงาน คนส่วนใหญ่ท่ีมา
ท� ำ งานบนเรื อ ประมงมาจากประเทศอื่ น ซึ่ ง อาจไม่ ส ามารถอ่ า น
ภาษาไทยได้ ดังนั้น จึงไม่สามารถเข้าใจสัญญาที่พวกเขาได้รับ
ด้วยเหตุน้ี เพื่อช่วยให้แรงงานไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเซ็น
สัญญาที่ตนเองไม่เข้าใจทั้งหมด เราจึงได้พัฒนาสัญญาที่ใช้รูป
และกราฟฟิกง่ายๆ เพื่ออธิบายเนื้อหาในข้อตกลง และท�ำให้เข้าถึง
ข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น โครงการทดลองสัญญาจ้างงานแบบการ์ตูน
จะช่วยเรือประมงให้เข้าใจเนื้อหาตามที่ก�ำหนดโดยกฎหมายไทย
และอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วย
การท�ำงานในภาคประมงทะเล (ILO C188 Work in Fishing
Convention)

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

ในปี ที่ ผ ่ า นมา ไทยยู เ นี่ ย นยั ง ได้ ป ระกาศนโยบายการต่ อ ต้ า น
การเลื อ กปฏิ บั ติ แ ละการต่ อ ต้ า นการล่ ว งละเมิ ด (Antidiscrimination and anti-harassment policy) อันเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของพั น ธกิ จ ของบริ ษั ท ที่ มุ ่ ง ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งสุ จ ริ ต
เปิดกว้าง และเคารพสิทธิมนุษยชน ซึง่ รวมถึงสิทธิในความเท่าเทียม
และการไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ ป รั บ ปรุ ง นโยบายด้ า น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
โดยให้ ค� ำ มั่ น ที่ จ ะใช้ ส ถานะความเป็ น ผู ้ น� ำ ของบริ ษั ท ในการแก้
ปั ญ หาด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทั้ ง ในระบบห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของบริ ษั ท
และอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังได้
เริ่มท�ำการประเมินเรื่องค่าจ้างตามค่าครองชีพ (living wage
assessment) ในปี 2564

คนและชุมชน
ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท�ำงาน
ของผูท้ อี่ ยูพ
่ นื้ ทีท่ บี่ ริษทั มีการด�ำเนินงาน พันธกิจดังกล่าวประกอบ
ไปด้วยการท�ำความสะอาดสภาพแวดล้อมทางทะเล การท�ำงาน
เพื่ อ ขจั ด ความอดอยากโดยการบริ จ าคและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ด้านมนุษยธรรมกับชุมชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ
นอกจากนี้บริษัทยังให้การศึกษาและให้ข้อมูลด้านโภชนาการแก่
ผูบ้ ริโภคและชุมชนท้องถิน่ ในด้านของการช่วยเหลือในสถานการณ์
การแพร่รระบาดของโควิด 19 ไทยยูเนี่ยนได้บริจาคอาหารเกือบ
1 ล้านชุดและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 ให้ผู้ที่ได้รับ
ความเดื อ ดร้ อ นทั่ ว โลกในระหว่ า งปี 2564 ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของโครงการไทยยูเนี่ยนแคร์
ปี 2564 เป็นปีแรกที่ไทยยูเนี่ยนอเมริกาเหนือได้ด�ำเนินกลยุทธ์
JEDI (Justice, Equity, Diversity, and Inclusion) อย่างเต็มที่
ตลอดทั้งปี เราได้สร้าง JEDI Champions คือทีมอาสาสมัคร
12 คนจากแผนกต่างๆ แบ่งกลุ่มการท�ำงานออกเป็น 4 กลุ่ม
ร่วมผลักดันโครงการ JEDI ในรูปแบบต่างๆ จากการร่วมกันท�ำงาน
พวกเขาช่วยกันจัดกิจกรรมออนไลน์ให้พนักงานทั้งหมด 8 ครั้ง
ในวันหยุดทีม่ คี วามส�ำคัญทางวัฒนธรรม เช่น วันมาร์ตนิ ลูเธอร์ คิง
จูเนียร์ และวันจูนทีนธ์ ทีมแชมป์เปี้ยนยังจัดกิจกรรมให้ความรู้
ในหัวข้อต่างๆ เช่น สุขภาพทางจิตใจ และความเป็นอยูท่ ดี่ ี นอกจากนี้
พวกเขาได้ จั ด อบรมพนั ก งานร่ ว มหน่ ว ยงานภายนอกให้ กั บ
ทีมแชมป์เปี้ยน และทีมผู้บริหารของบริษัท มีการอนุมัตินโยบาย
ใหม่ซงึ่ จะมีผลบังคับใช้ในปี 2565 ประกอบไปด้วยเรือ่ งการอนุญาต
ให้พนักงานลางานเพื่อท�ำกิจกรรมอาสาสมัคร การเพิ่มวันหยุด
ตามวัฒนธรรม การขยายจ�ำนวนวันลาคลอด และการส่งเสริม
สายด่วนพนักงานแบบนิรนามเพื่อให้พนักงานแจ้งเหตุในที่ท�ำงาน
โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อ ทั้งนี้ การท�ำงานในปีแรกได้วางรากฐาน
ให้การท�ำงานในปีต่อไป โดยทีมแชมป์เปี้ยนจะเดินหน้าผลักดัน
ให้ บ ริ ษั ท เป็ น องค์ ก รที่ เ ปิ ด รั บ ความหลากหลาย และยอมรั บ
ความแตกต่างยิ่งขึ้นไป
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ไทยยูเนี่ยนมุ่งสนับสนุนให้บุคลากรและองค์กรประสบความส�ำเร็จ
โดยการท�ำให้ได้ตามเป้าหมายนี้ บริษัทต้องมีบุคลากรที่มีความ
หลากหลาย ซึ่งรวมถึงคนพิการ ดังนั้น ไทยยูเนี่ยนประสานงาน
กับรัฐบาลในการจ้างคนพิการในโรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วย
งานราชการทั่วประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและการ
ยอมรับความแตกต่างในสถานทีท่ ำ� งาน นอกจากนี้ ไทยยูเนีย่ นยังได้
จัดหาสถานที่ในพื้นที่ของบริษัทให้คนพิการน�ำสินค้ามาจ�ำหน่ายได้
ในปี 2565 ไทยยูเนี่ยนจะร่วมกับบริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น (Vulcan Coalition) สตาร์ทอัพไทยผู้ขับเคลื่อนเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์ (AI) โดยสร้างโอกาสงานในภาค AI การจ�ำแนกข้อมูล
(data labelling) และงานอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่วัลแคนให้
กับผู้พิการที่มีความสามารถในการคิดค้นและพัฒนา โดยผู้พิการ
ทุกคนสามารถเข้ารับการอบรม และน�ำความรู้มาใช้ในงานบริการ
จ�ำแนกข้อมูลตามภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ให้อ�ำนาจพนักงาน
ได้คิด ตัดสินใจเอง และอยู่ร่วมกันโดยยอมรับความแตกต่าง
แผนกทรัพยากรมนุษย์ของเราพิจารณาสิง่ ทีบ่ ริษทั สามารถปรับปรุง
เพิ่มเติมอยู่เสมอ รวมทั้งด�ำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ของทุกคน สร้างโอกาสให้พนักงานได้ฝกึ ทักษะเพิม่ เติม และสามารถ
แสดงความคิดเห็น ในปี 2564 ไทยยูเนีย่ นจัดฝึกอบรมเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน ผ่านโครงการ Thai Union Academy
ซึ่งเน้นการเสริมทักษะเพื่อเตรียมพร้อมสู่อนาคต รวมถึงพัฒนา
คุณสมบัตคิ วามเป็นผูน้ ำ� นอกจากนี้ เรายังปรับปรุงวิธกี ารส่งเสริม
การเรียนรู้ของพนักงาน โดยเพิ่มช่องทางการเรียนแบบออนไลน์
และปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเรา ซึ่งวัตถุประสงค์
ของกลยุทธ์ในการส่งเสริมการเรียนรูข้ องพนักงาน คือการส่งเสริม
ศักยภาพของทุกคนให้เติบโตในเส้นทางการท�ำงาน เพือ่ สร้างโอกาส
ใหม่ๆ ให้พนักงานสามารถเติบโตภายในองค์กรของเรา
ในระหว่างปี ไทยยูเนี่ยนยังได้ท�ำ แบบส�ำรวจประจ�ำปีเรื่องการมี
ส่วนร่วมของพนักงานทั่วโลก เพื่อท�ำความเข้าใจจุดแข็งของบริษัท
ให้ดียิ่งขึ้นไป และปรับปรุงจุดที่ต้องแก้ไข มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดร้อยละ 92 ใน 15 ประเทศ ผลการส�ำรวจพบว่าพนักงาน
ชื่นชมภาพรวมการท�ำงานที่มีความร่วมมือกันที่ไทยยูเนี่ยน แม้ว่า
จะมีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ งการพบเจอตัวกัน แต่นโยบายการให้ทำ� งานทางไกล
ท�ำให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในการท�ำงานมากขึ้น นอกจากนี้
ผลส�ำรวจยังพบว่าหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ให้ความสนใจในการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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4. วิเคราะห์ธุรกิจประจำ�ปี

เงินปันผล

ไทยยูเนีย่ นรายงานผลการด�ำเนินงานปี 2564 ด้วยยอดขายเติบโต
สูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ และมีอตั ราก�ำไรอยูใ่ นระดับสูงอย่างต่อเนือ่ ง
แม้อยู่ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในห่วงโซ่อุปทาน

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานปี 2564 อยู่ที่ 8,256 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 5.6 จากปี ก ่ อ น โดยอั ต ราส่ ว นค่ า ใช้ จ ่ า ยในการขาย
และบริหาร (SG&A) ต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 12.4 เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการท�ำการตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ของไทยยูเนี่ยน

ไทยยูเนีย่ นประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มูลค่า 0.45 บาทต่อหุ้น และประกาศ
จ่ายเงินปันผลส�ำหรับการด�ำเนินงานช่วงครึ่งหลังของปี 2564
มูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้น ท�ำให้การจ่ายเงินปันผลทั้งปีอยู่ที่ 0.95
บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงที่สุดส�ำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลทังปีในอดีต
ของบริษัทฯ

รายได้รวม
ไทยยูเนี่ยนรายงานยอดขายปี 2564 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่
141,048 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากปี 2563 ธุรกิจอาหาร
ทะเลแช่แข็งและแช่เย็นฟืน้ ตัวร้อยละ 17.8 และธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้ ง
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม มู ล ค่ า เติ บ โตอย่ า งแข็ ง แกร่ ง ที่ ร ้ อ ยละ 17.9
จากปี 2563 และมีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมียอดขายลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อน
เนื่องจากในปี 2563 มีการกักตุนสินค้าในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19

ก�ำไรขั้นต้นและอัตราก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรขั้นต้นปี 2564 อยู่ที่ 25,727 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9
จากปีก่อน อัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2564 อยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ
18.2 เป็นผลหลักมาจากอัตราก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจอาหารทะเล
แช่แข็งและแช่เย็นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ขณะที่ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
และผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปยังมีอัตรา
ก�ำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้ราคาวัตถุดิบและต้นทุนค่าขนส่ง
ปรับตัวสูงขึ้น

ก�ำไรสุทธิและอัตราก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิปี 2564 อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 8,013
ล้านบาท เติบโตร้อยละ 28.3 จากปีก่อน เป็นผลจากธุรกิจหลัก
ที่ แ ข็ ง แกร่ ง โดยมี ย อดขายเพิ่ ม ขึ้ น และมี อั ต ราก� ำ ไรในระดั บ สู ง
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่ ว มที่ ล ดลงและก� ำ ไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ช่ ว ยลด
ผลกระทบจากความท้าทายในห่วงโซ่อุปทาน โดยอัตราก�ำไรสุทธิ
ปี 2564 อยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 5.7

กระแสเงินสดและอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุน
กระแสเงินสดอิสระไตรมาสปี 2564 ยังคงเป็นบวก จากก�ำ ไร
จากการด�ำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีท่ีแข็งแกร่ง แม้มี
ผลกระทบชั่วคราวจากเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จากสินค้าคงคลัง
เพิ่มขึ้นระหว่างรอขนส่งล่าช้าและการขาดแคลนตู้เรือขนส่งสินค้า
โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ที่ 0.99 เท่า ณ สิ้นปี 2564
ซึง่ ยังอยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ กว่านโยบายภายในของไทยยูเนีย่ นที่ 1.0 เท่า

ภาพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป
ในปี 2564 ยอดขายกลุม่ ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมีมลู ค่า 58,955
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของยอดขายรวม โดยยอดขายกลุ่ม
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปลดลงร้อยละ 6.0 จากปี 2563 เนื่องจาก
การกลั บ สู ่ ร ะดั บ ปกติ ห ลั ง จากมี ก ารกั ก ตุ น สิ น ค้ า ในปี 2563
จากการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างไรก็ตาม อัตราก�ำไรขั้นต้น
ในปี 2564 ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 21.4 เนื่องจากบริษัท
มีการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
โดยรวมยอดขายกลุม่ ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปนัน้ ยังคงมีการเติบโต
ทั้งในแง่ของยอดขายและอัตราก�ำไรขั้นต้น เมื่อเทียบกับช่วงก่อน
โควิด 19 ในปี 2562
ราคาเฉลี่ยปลาทูน่าพันธุ์ท้องแถบ (Skipjack) (จากมหาสมุทร
แปซิ ฟ ิ ก ตะวั น ตก/ณ ท่ า เรื อ กรุ ง เทพ) ในปี 2564 เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 1.5 มาอยู่ที่ 1,406 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งอยู่ในระดับ
ที่ไทยยูเนี่ยนสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น
และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2564 ยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นมีมูลค่า
58,417 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของรายได้รวม โดยยอดขาย
ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นเติบโตร้อยละ 17.8 จากปีก่อน
และมีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้นฟืน้ ตัวอย่างมากอยูท่ รี่ อ้ ยละ 11.8 มีปจั จัยหลัก
คือการฟื้นตัวของธุรกิจกุ้งและล็อบสเตอร์ อันเนื่องมาจากธุรกิจ
ร้านอาหารและธุรกิจค้าปลีกในทวีปเอเชียและประเทศสหรัฐอเมริกา
มีการด�ำเนินงานที่ดีขึ้น
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารทะเลแช่ แ ข็ ง แช่ เ ย็ น และธุ ร กิ จ
ที่เกี่ยวข้อง มียอดขายเติบโตเป็นอย่างมาก และมีสัดส่วนการ
ขายสินค้าที่ท�ำให้อัตราก�ำไรปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2562
ช่วงก่อนโควิด 19
ในปี 2564 ราคาวัตถุดิบกุ้งขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 138 บาทต่อกิโลกรัม
(ขนาดกุ้ง 60 ตัวต่อกิโลกรัม) ลดลงร้อยละ 6.7 จากราคาเฉลี่ย
ปี 2563 และราคาปลาแซลมอนเฉลี่ยอยู่ที่ 59 นอร์วีเจียนโครน
ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากราคาเฉลี่ยปี 2563

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า
และอื่นๆ
ในปี 2564 ยอดขายของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ ง ผลิตภัณฑ์
เพิ่มมูลค่า และอื่นๆ มีมูลค่า 23,675 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 17 ของรายได้รวม โดยยอดขายของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และอื่นๆ เติบโตร้อยละ 17.9
จากปีก่อนหน้า เนื่องจากความต้องการของสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง
ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น การเปิ ด ตั ว สิ น ค้ า ใหม่ ๆ และการขยายไปยั ง กลุ ่ ม
ลู ก ค้ า ใหม่ ยอดขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม มู ล ค่ า
รวมถึงผลประกอบการดีขึ้นของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม
ปริมาณขายในไตรมาส 4 ปี 2564 ลดลงเนื่องจากการปรับลด
การขายสินค้าทีม่ อี ตั ราก�ำไรต�ำ่ เนือ่ งจากกลยุทธ์ของบริษทั ทีม่ งุ่ เน้น
ไปยังสินค้าที่มีอัตราก�ำไรสูง

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

ภาพรวม

01 การประกอบธุ ร กิ จ

อัตราก�ำไรขั้นต้นกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์
เพิ่มมูลค่า และอื่นๆ ในปี 2564 ยังอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 26.3
เป็นผลจากการที่ไทยยูเนี่ยนมุ่งเน้นไปยังสินค้าที่มีอัตราก�ำไรสูง
และการเปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
โดยรวมยอดขายและอัตราก�ำไรขัน้ ต้นของกลุม่ ธุรกิจนีป้ รับตัวดีขน้ึ
อย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2562 ช่วงก่อนโควิด 19

ภาพรวมธุรกิจ แยกตามภูมิภาค
ในปี 2564 สัดส่วนยอดขายในตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา
(ร้อยละ 43 ของยอดขายรวม) ยุโรป (ร้อยละ 28 ของยอดขายรวม)
และประเทศไทย (ร้อยละ 10 ของยอดขายรวม) เติบโตจากปีก่อน
เนื่ อ งจากยอดขายธุ ร กิ จ อาหารทะเลแช่ แ ข็ ง และแช่ เ ย็ น ฟื ้ น ตั ว
เป็นอย่างดี และสกุลเงินบาทอ่อนค่าจากช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ น
เที ย บกั บ สกุ ล เงิ น หลั ก คื อ เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ (บาทอ่ อ นค่ า
ร้อยละ 2.2), ยูโร (บาทอ่อนค่าร้อยละ 6.0) และปอนด์สเตอร์ลิง
(บาทอ่อนค่าร้อยละ 9.6)
ยอดขายในตลาดสหรัฐอเมริกาในปี 2564 เติบโตจากปีก่อนหน้า
ร้ อ ยละ 9.6 เนื่ อ งจากก� ำ ไรจากอั ตราแลกเปลี่ ย น การฟื ้ น ตั ว
ของธุรกิจอาหารแช่แข็งและแช่เย็น และความต้องการสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้
ในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ขณะที่ยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป
ปรั บ ลดลงสู ่ ร ะดั บ ปกติ จ ากความต้ อ งการสิ น ค้ า ที่ ล ดลงและ
ผลกระทบจากการขาดแคลนตู้เรือขนส่งสินค้า
ยอดขายในตลาดยุโรปในปี 2564 เติบโตจากปีกอ่ นหน้าร้อยละ 4.1
เนื่องจากก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และปริมาณขายสินค้าอาหาร
ทะเลแปรรู ป ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะในประเทศฝรั่ ง เศส เยอรมนี
และอิตาลี จากแบรนด์ที่แข็งแกร่งในภูมิภาคยุโรป
ยอดขายจากประเทศไทยในปี 2564 เติบโตจากปีกอ่ นหน้าร้อยละ 9.7
เนื่องจากธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศมีการฟื้นตัว ยอดขาย
อาหารทะเลแปรรู ป เพิ่ ม ขึ้ น และผลประกอบการที่ ดี ขึ้ น ในธุ ร กิ จ
บรรจุภัณฑ์

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน

แนวทางการด�ำเนินงานในอนาคต
ไทยยูเนี่ยนมีวิสัยทัศที่จะเป็นผู้น�ำในธุรกิจอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือ
ที่ สุ ด ของโลก ตลอดจนใส่ ใ จดู แ ล และรั ก ษาทรั พ ยากรต่ า งๆ
เพื่อรักษาให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง เรายังมุ่งที่จะส่งมอบคุณค่าทาง
สารอาหารที่ ดี ผ ่ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ก ารจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ มาอย่ า งมี
ความรับผิดชอบสู่ผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อที่จะสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัท
เรายั ง คงมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาผลประกอบการของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ น
ส่วนหนึ่งของเป้าหมายปี 2568 ที่เราจะสร้างผลก�ำไร EBITDA
ที่ 450 - 550 ล้านเหรียญสหรัฐ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะใช้นวัตกรรม
เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส ร้ า งความแตกต่ า งจากผู ้ เ ล่ น รายอื่ น และยั ง คง
ให้ความส�ำคัญกับความยัง่ ยืนในทุกๆ การตัดสินใจทางธุรกิจของเรา
ในปี 2565 ไทยยูเนีย่ นตัง้ เป้าการเติบโตของยอดขายร้อยละ 4 - 5
จากปีก่อนหน้า และอัตราก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับประมาณ
ร้อยละ 18.0 - 18.5 อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหาร
ต่อยอดขายคาดการณ์อยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 12.0 - 13.0 นอกจากนี้
คาดว่าอัตราดอกเบีย้ สุทธิจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
จากปีก่อนหน้า
ในปี 2565 ไทยยูเนีย่ นมีแผนทีจ่ ะใช้เงินลงทุนจ�ำนวน 6 พันล้านบาท
ส�ำหรับการลงทุนในกลุม่ ธุรกิจใหม่ รวมทัง้ การพัฒนาและปรับปรุง
การเพิ่มก�ำลังการผลิตส�ำหรับการด�ำเนินงานของธุรกิจในปัจจุบัน
เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
โดยการลงทุนหลักของเราในปีนี้คือการลงทุนในโรงงานอาหาร
พร้ อมทาน Culinary และโรงงาน Protein Hydrolysate
และ Collagen Peptide ในประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นเรายัง
มุ่งลงทุนและปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และอาคารอื่นๆ ทั้งนี้
การให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจพร้อมกับ
การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จะช่วยส่งผลให้สถานะทางการเงิน
ของบริษัทเข้มแข็งขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดรับ
ไทยยูเนี่ยนยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาอัตราจ่ายเงินปันผลในระดับสูง
โดยเรามีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 50 ของ
ก�ำไรสุทธิในแต่ละปี และบริษทั จะแบ่งจ่ายเงินปันผลเป็น 2 งวดต่อปี
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อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน

2564

2563

2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.56

1.37

1.66

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.54

0.45

0.55

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.68

1.59

1.74

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)*

1.14

1.05

1.16

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)*

0.99

0.94

1.07

อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)

6.21

5.22

4.06

อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.91

0.92

0.89

อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า)

2.71

2.89

2.82

อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (เท่า)

11.81

11.11

9.56

อัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (เท่า)

10.03

9.64

8.49

จ�ำนวนวันหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (วัน)

133

125

128

จ�ำนวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (วัน)

30

32

38

จ�ำนวนวันหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (วัน)

36

37

42

อัตราก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ)

18.2

17.7

15.9

อัตราก�ำไร EBITDA (ร้อยละ)

10.6

9.8

9.5

5.7

4.7

4.1

16.1

14.1

9.0

6.9

6.3

4.6

10.1

9.2

6.5

ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานปกติต่อหุ้น (บาท)

1.66

1.26

0.80

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

0.95

0.72

0.47

11.18

9.69

8.90

อัตราส่วนโครงสร้างของทุน

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร

อัตราก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)**
อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเฉลี่ย

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

   วิ เ คราะห์ ธุ ร กิ จ ประจ� ำ ปี

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
* หนี้สิน คือ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่านั้น
** อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ คือ ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
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บทวิเคราะห์งบการเงิน

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (SG&A)

ก�ำไรสุทธิ

บทวิเคราะห์กระแสเงินสด

ยอดขาย

ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0
จากปีกอ่ นหรือคิดเป็น 1,874 ล้านบาท โดยเป็นผลหลักจากต้นทุน
การขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากราว 1,580 ล้านบาท ในปี 2564

ก�ำไรสุทธิในปี 2564 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 8,013 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยอัตราก�ำไรสุทธิ
ในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 5.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.7 ในปี 2563

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหารต่อยอดขายในปี 2564
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 12.4 เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 11.8 ในปี 2563 อันเป็นผล
จากต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น
ทั้งในธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ของบริษัท

ก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น เป็นผลจากการด�ำเนินธุรกิจหลักที่มียอดขาย
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก และยั ง สามารถรั ก ษาอั ต ราก� ำ ไรในระดั บ สู ง
ประกอบกับก�ำไรอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ พิม่ ขึน้ และส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีล่ ดลง ช่วยลดผลกระทบจากความท้าทาย
ในห่วงโซ่อุปทานส�ำหรับทั้งไตรมาส 4 ปี 2564 และในปี 2564

ในช่วงปี 2564 เงินสดรับจากกิจกรรมการด�ำเนินงานอยู่ที่ 6,292
ล้านบาท กระแสเงินสดทีเ่ ป็นบวกมีสาเหตุหลักจากผลการด�ำเนินงาน
ที่มีก�ำไร โดยบริษัทฯ รายงานก�ำไรจากการด�ำเนินงานของบริษัท
ก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA)
จ�ำนวน 14,928 ล้านบาทในช่วงปี 2564

ในปี 2564 บริ ษั ท มี ย อดขายรวมสู ง สุ ด เป็ น ประวั ติก ารณ์ ที่
141,048 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.5 จากปีกอ่ นหน้า เป็นผลจาก
ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นที่เติบโตร้อยละ 17.8 ธุรกิจ
อาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าที่เติบโตร้อยละ 17.9
และก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ขณะที่
ยอดขายจากธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปปรับตัวลดลงร้อยละ 6.0
จากปีก่อนหน้า เข้าสู่ระดับปกติ เนื่องจากปีก่อนมีการกักตุนสินค้า
เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ในปี 2564 ค่าเงินบาทโดยรวมอ่อนค่าจากปีก่อน เมื่อเทียบกับ
เงินสกุลหลัก คือ เงินเหรียญสหรัฐ (บาทอ่อนค่าร้อยละ 2.2),
ยูโร (บาทอ่อนค่าร้อยละ 6.0) และปอนด์สเตอร์ลิง (บาทอ่อนค่า
ร้อยละ 9.6) ซึง่ ส่งผลดีตอ่ การเติบโตของยอดขาย ทัง้ นี้ หากไม่รวม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ยอดขายของบริษัทในปี 2564
ยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากปีก่อน
ปริมาณขายในปี 2564 ลดลงร้อยละ 1.2 จากปีกอ่ นหน้า เป็นผลจาก
ปริมาณขายอาหารทะเลแปรรูปที่ลดลง แม้ว่าธุรกิจอาหารทะเล
แช่แข็งและแช่เย็นและธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้ งและผลิตภัณฑ์เพิม่ มูลค่า
จะมีปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น

ก�ำไรขั้นต้น
บริษทั ฯ รายงานก�ำไรขัน้ ต้นในปี 2564 ที่ 25,727 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 9.9 จากปีกอ่ นหน้า โดยมีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้นอยูท่ รี่ อ้ ยละ 18.2
เนื่องจาก
• กลุม่ ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้นคงอยูใ่ นระดับสูง
แม้ว่าก�ำไรขั้นต้นจะลดลงตามยอดขายที่ปรับลดลงสู่ระดับปกติ
• กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็น มีก�ำไรขั้นต้นและอัตรา
ก�ำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นจากการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหาร
• กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และอื่นๆ มี
ก�ำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น จากยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นและ
ผลประกอบการที่ ดี ขึ้ น ของธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ์ และเนื่ อ งจาก
การบริหารจัดการที่ดี อัตราก�ำ ไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจยังคง
อยู่ในเกณฑ์ดี แม้ได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบและต้นทุน
การขนส่งที่เพิ่มขึ้น

รายได้อื่น (รวมส่วนแบ่งก�ำไร/ขาดทุนจากเงินลงทุน
บริษัทร่วม)
ในปี 2564 บริษทั มีรายได้อนื่ มูลค่ารวม 1,835 ล้านบาท เทียบกับ
1,620 ล้านบาทในปี 2563 เนือ่ งจากมีการรับรูก้ ารด้อยค่าทรัพย์สนิ
บันทึกอยู่ในรายได้อื่นในปีก่อนหน้า ขณะที่บริษัทได้บันทึกรายได้
ค่าบริหารจัดการจาก Red Lobster เพิ่มขึ้นจากปีก่อนด้วย
นอกจากนี้ บริษัทยังคงบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
ใน Red Lobster อย่างต่อเนื่อง

ก�ำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2564 มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 922 ล้านบาท เทียบกับ
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 90 ล้านบาทในปี 2563

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในปี 2564 ต้นทุนทางการเงินทรงตัวอยู่ที่ 1.7 พันล้านบาท
เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า ส�ำหรับอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ในปี 2564
อยู่ที่ร้อยละ 2.6 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 2.9 ในปี 2563

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ในปี 2564 อยูท่ ี่ 742 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เทียบกับ
724 ล้านบาทในปี 2563 ซึง่ สอดคล้องกับก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น

บทวิเคราะห์ สถานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์รวมทัง้ หมดของบริษทั อยูท่ ี่
166,604 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 จาก 144,575 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2563 เป็นผลหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดที่เพิ่มขึ้น มูลค่าสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนเพิ่ม
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน
หนี้ สิ น รวมปรั บ สู ง ขึ้ น มาอยู ่ ที่ 104,391 ล้ า นบาท (เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 17.5 จาก 88,838 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563) เนื่องจาก
การเตรี ย มการจั ด หาเงิ น กู ้ ยื ม ล่ ว งหน้ า ส�ำ หรั บ หนี้ สิ น ระยะยาว
ที่ก�ำลังจะครบก�ำหนดในช่วงต้นปี 2565
หนี้สินหมุนเวียนรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 จาก ณ สิ้นปี 2563
เนื่ อ งจากมี ห นี้ สิ น ระยะยาวที่ จ ะครบก� ำ หนดช� ำ ระ และมี ห นี้ สิ น
ไม่หมุนเวียนเพิม่ ร้อยละ 25.6 จาก ณ สิน้ ปี 2563 เนือ่ งจากบริษทั
มีการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked
bonds) ในปี 2564
ส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น ทั้ ง หมด (รวมหุ ้ น กู ้ ลั ก ษณะคล้ า ยทุ น มู ล ค่ า
6 พันล้านบาท) ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 (หรือเพิ่มขึ้น 6.5
พันล้านบาท) จาก ณ สิ้นปี 2563 มาอยู่ที่ 62,213 ล้านบาท
อันเป็นผลจากบริษัทมีผลก�ำไรสุทธิที่ดีในระหว่างปี 2564

เงินสดสุทธิทใี่ ช้ในกิจกรรมการลงทุนอยูท่ ี่ 8,104 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จาก 3,736 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ นหน้า เป็นผลหลัก
จากการลงทุนในบริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ RBF เป็นมูลค่า 3 พันล้านบาท การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท
..
Rugen
Fisch มูลค่า 1.7 พันล้านบาท และการเข้าลงทุนในบริษัท
Clover Corporation มูลค่า 0.7 พันล้านบาทในช่วงปี 2564
บริษทั บันทึกเงินสดรับสุทธิสำ� หรับกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 4,583
ล้ า นบาทในช่ ว งปี 2564 โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก จากเงิ น สดรั บ จาก
การออกหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ� ำ นวนเงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด (รวมผลขาดทุ น
จากอัตราแลกเปลี่ยน) ลดลง 2,737 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ ปี 2564 อยูท่ ี่ 9,023 ล้านบาท
(รวมการใช้เงินกู้ระยะสั้น Overdraft)

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

   วิ เ คราะห์ ธุ ร กิ จ ประจ� ำ ปี

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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   ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ อื่ น

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

01 การประกอบธุ ร กิ จ

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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ข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ
บริษทั ไม่มขี อ้ มูลอืน่ ใดทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญ หากบริษทั เห็นว่ามีขอ้ มูลอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นซึง่ เป็นประโยชน์
หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญหรือเพื่อความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุนทุกกลุ่ม
บริษัทจะด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยทันที เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจลงทุน
ทั้งทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้นสามัญ

หุ้นกู้ปี 2554
ชุดที่ 1-3 		
: ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ปี 2557
ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1-4 : ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ปี 2557
ครั้งที่ 2 ชุดที่ 1-2 : ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ปี 2559
ครั้งที่ 1 		
: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ปี 2559
ครั้งที่ 2 ชุดที่ 1-3 : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ปี 2560
ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1-4 : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ปี 2562
ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1-2 : ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ปี 2562
“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน” : ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ปี 2564
ครั้งที่ 1 “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”
			
: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ปี 2564
ครั้งที่ 2 “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”
			
: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)

เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U) ได้รบั หมายเรียกจากกระทรวงยุตธิ รรมของประเทศสหรัฐอเมริกา
(United States Department of Justice หรือ “DOJ”) เพื่อให้ข้อมูลในการสอบสวนการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
ทางการค้าในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิดผนึก โดย Tri-U ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ รวมถึงการมอบเอกสารและ
หลักฐานอื่นตามหมายเรียก ทั้งนี้ Tri-U ได้รับการผ่อนผันแบบมีเงื่อนไข (Conditional Leniency Program) ซึ่งสถานะการผ่อนผัน
แบบมีเงื่อนไขดังกล่าวหมายความว่า หากทาง Tri-U และผู้บริหารหรือพนักงานของ Tri-U ให้ความร่วมมือในขั้นตอนของการสอบสวน
จะไม่ถูกด�ำเนินคดีหรือถูกเรียกให้ต้องช�ำระค่าปรับ
นอกจากนี้ Tri-U ได้ถกู ฟ้องเป็นจ�ำเลยในคดีแพ่งหลายคดีทงั้ ทีถ่ กู ด�ำเนินคดีแบบกลุม่ และทีถ่ กู ฟ้องร้องโดยตรง ซึง่ โจทก์ ได้แก่ ร้านค้าปลีก
ร้านขายของช�ำ และลูกค้าหลายรายที่อ้างว่าซื้ออาหารทะเลบรรจุภาชนะปิดผนึกจาก Tri-U และจ�ำเลยร่วม ค�ำฟ้องคดีแพ่งดังกล่าวได้ระบุ
เรื่องการร่วมกันก�ำหนด เพิ่ม คงไว้ซึ่งราคา และ/หรือ ท�ำให้ราคาของอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิดผนึกในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นคงที่
ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามาตรา 1 และ 3 ภายใต้กฎหมายป้องกันการผูกขาด (Sherman Antitrust Act) (15 U.S.C.
§§ 1, 3) และละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า การคุ้มครองผู้บริโภค การประกอบการค้าที่ไม่เท่าเทียม และการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโจทก์มีการเรียกค่าชดเชยในความเสียหายดังกล่าว
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 Tri-U สามารถบรรลุข้อตกลงในหลักการเพื่อระงับข้อพิพาทคดีผูกขาดทางการค้าทั้งหมดได้ส�ำเร็จแล้ว
โดยปัจจุบนั เหลือเพียงการด�ำเนินการตามขัน้ ตอนทางกฎหมายเพือ่ ให้ศาลอนุมตั ติ ามข้อตกลงทีค่ คู่ วามได้เจรจายุตกิ นั แล้วเท่านัน้ การอนุมตั ิ
ข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทในคดีผูกขาดทางการค้าดังกล่าวถือเป็นจุดสิ้นสุดของคดีผูกขาดทางการค้าทั้งหมดของ Tri-U

ผู้สอบบัญชี
นายพงทวี รัตนะโกเศศ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

Tri-Union Seafoods, LLC. (Tri-U)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
เลขที่ 179/74 - 80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +66(0) 2344-1000
โทรสาร +66(0) 2286-5050

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้รับรู้ประมาณการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายเพื่อระงับข้อพิพาท
ดังกล่าว

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ข้อพิพาททางกฎหมาย
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บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชั้น 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ +66(0) 2009-9000
โทรสาร +66(0) 2009-9992

01 การประกอบธุ ร กิ จ

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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6. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้จดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดถือตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560
(CG Code) ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตลอดจนแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) แนวทางการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในระดับอาเซียน (ASEAN CG Scorecard)
และดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) และน�ำมาพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มัน่ ใจว่าการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างสม�ำ่ เสมอ โดยมีการทบทวน
ปรับปรุงนโยบายตามโอกาส เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป โดยแนวปฏิบตั ขิ องนโยบาย
ดังกล่าวครอบคลุม 8 หมวด ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ในการก�ำหนดนโยบายดังกล่าว มีกระบวนการก�ำกับดูแล ดังนี้
• อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
• บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของไทยยูเนี่ยนและบริษัทในเครือทุกแห่ง
• ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
การก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

และผลการดำ � เนิ น งาน

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ยึ ด ถื อ การปฏิ บั ติตาม
กฎหมายเป็นขั้นพื้นฐาน และพัฒนาให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ
และเป็ น ที่ ย อมรั บ ตามแนวทางการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ย อดเยี่ ย ม
ด้วยหลักเกณฑ์ ธรรมภิบาลและการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
ประเทศและระดับสากล โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
ให้บริษทั มีการก�ำหนดนโยบายเพือ่ ควบคุมการด�ำเนินงานด้านต่างๆ
ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยนโยบายและ
แนวปฏิ บั ติข องบริ ษั ท มี ก ารครอบคลุ ม ถึ ง เรื่ อ งคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
จากฝ่ายจัดการ การพัฒนากรรมการ และการประเมินผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการ การก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสีย การดูแลผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การส่งเสริมและการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ การป้องกันและการใช้ขอ้ มูล
ภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนนโยบาย
และแนวปฏิบตั อิ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในกรณีทบ่ี ริษทั พบว่ามีหลักเกณฑ์
ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการก�ำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้น�ำไป
ปฏิบตั ิ ฝ่ายจัดการจะน�ำเสนอเพือ่ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
ทบทวนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์อยู่เสมอ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
บริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยครอบคลุมหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ ของ ก.ล.ต. ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไป
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ และมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงาน
ของบริ ษั ท และก� ำ กั บ ควบคุ ม ดู แ ลให้ ฝ ่ า ยจั ด การด� ำ เนิ น การให้
เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้เสีย
ในสั ญ ญาที่ ท� ำ กั บ บริ ษั ท หรื อ ถื อ หุ ้ น เพิ่ ม ขึ้ น ลดลงในบริ ษั ท
หรือบริษัทในเครือในระหว่างรอบปีบัญชี ทั้งนี้ อ�ำนาจการตัดสินใจ
และดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทดังกล่าว เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้

ซึ่ ง คณะกรรมการต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติจ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ก่ อ น
ด�ำเนินการ
(1)
(2)
(3)
(4)

เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเปลีย่ นแปลงราคามูลค่าหุน้ หรือเพิม่ / ลดทุนจดทะเบียน
เพิ่มจ�ำนวนกรรมการบริษัท
การท�ำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรืออยู่ในข่าย
ที่กฎหมาย หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เกี่ ย วกั บ
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และการก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ก ารบริ ห าร
จัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด แก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ภายใต้ ก รอบของการมี จ ริ ย ธรรมที่ ดี และ
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
ดังบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการ”

หลักปฏิบัติที่ 2
ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ร ่ ว มกั น ก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายหลักรวมถึงนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง สภาวการณ์ ภ ายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มในด้ า นต่ า งๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัท โดย
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก ร เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ท�ำให้ทราบถึงต�ำแหน่งของการแข่งขัน
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ ปัจจัย
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ประเด็ น ทางด้ า น
กฎหมาย และการแข่งขันในตลาด เพื่อก�ำหนดและท�ำความเข้าใจ
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากภายนอก ซึง่ มีทงั้ โอกาสและอุปสรรคต่อ
องค์กร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้เพือ่ เพิม่ คุณค่าให้แก่องค์กร ทัง้ นี้ เพือ่ น�ำองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
การเติบโตอย่างยั่งยืน
การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ อาจมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้
ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยมขององค์กรที่ค�ำนึงถึงการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ใี ห้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ โดยการร่วมมือกัน
ของพนั ก งานทุ ก คนในองค์ ก รในการช่ ว ยกั น พั ฒ นาองค์ ก ร
อย่ า งต่ อเนื่ อ งและตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญของการเป็ น องค์ ก ร
อย่างยั่งยืน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยั ง ได้ ก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ นโยบาย
แผนงานและงบประมาณขององค์กร โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อควบคุมตรวจสอบให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปตามกรอบนโยบายที่ได้ตั้งไว้ รวมถึงมอบหมายและติดตาม
ให้ฝ่ายจัดการน�ำไปปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีการแบ่งบทบาทที่ชัดเจนระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ โดยประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ได้ก�ำหนดบทบาทของฝ่ายจัดการ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เป็นไปตามนโยบาย
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลไม่ให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
โดยมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของบริ ษั ท อย่ า งครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ ง
อย่างสม�่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับบุคลากรที่จะเข้ามาด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ซึ่ ง เป็ น ต� ำ แหน่ ง บริ ห ารที่ ส� ำ คั ญ เช่ น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รวมถึงต�ำแหน่งอื่นๆ เทียบเท่า
กรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าหมายของบริษทั ดังนั้น คณะกรรมการบริษทั จึงต้องก�ำกับดูแล
ให้การสรรหาบุคลากรดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 5
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ซึ่ ง จะสร้ า งมาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ ดั ง นั้ น ในการเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นอาหารทะเลที่ ไ ด้ รั บ
ความไว้วางใจมากที่สุดในโลก การพัฒนาที่ยั่งยืนถือเป็นหัวใจ
ส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และยั ง ป็ น มาตรฐานที่ ส ามารถวั ด
ได้ ส� ำ หรั บ ใช้ เ ป็ น กรอบในการตั ด สิ น ใจและการปฏิ บั ติง านที่
ส�ำคัญ ส�ำหรับเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�ำในการสร้างความยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย บริษัทมีกลยุทธ์อันประกอบด้วย 4
หัวข้อหลัก ดังนี้

04 เอกสารแนบ
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1. แรงงานปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมาย – การจ้างงาน
ที่ ป ลอดภั ย ถู ก กฎหมายและมี เ สรี ภ าพในการเลื อ กงาน
ทั้งในสถานประกอบการของบริษัท และในห่วงโซ่อุปทานซึ่งมี
ความส�ำคัญอย่างยิ่ง
2. การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ – การตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบเป็นเรื่องส�ำ คัญอย่างยิ่ง
ในการปรั บ ปรุ ง แนวทางเพื่ อ ความโปร่ ง ใสและแนวทาง
การด�ำเนินงานของห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลทั้งหมด
3. การด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ – วิธีการด�ำเนินงานของ
บริษทั ต้องค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และแสดงถึง
หน้าที่ในการดูแลและปฏิบัติต่อแรงงานของบริษัท
4. ผู ้ ค นและชุ ม ชน – บริ ษั ท มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นา
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัยและท�ำงานในภูมิภาคที่บริษัทมี
การด�ำเนินธุรกิจอยู่
5.1 การสร้างนวัตกรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ และสนั บ สนุ น การสร้ า ง
น วั ต ก ร ร ม เ นื่ อ ง จ า ก บ ริ ษั ท มี พั น ธ กิ จ ใ น ก า ร เ ป ็ น ผู ้ น� ำ
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารทะเล ดังนั้น นวัตกรรม
คื อ กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ของไทยยู เ นี่ ย นที่ ช ่ ว ยสร้ า งความเจริ ญ เติ บ โต
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดอนาคต
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม หรือ
Global Innovation Center (GIC) เป็นศูนย์กลางการวิจัย
และพัฒนาระดับโลกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ
กระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ มูลค่าให้กบั ธุรกิจอาหาร
ทะเลของบริษัท ท�ำหน้าที่ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เชิงพื้นฐานในวัตถุดิบ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการแปรรูปและ
การต่อยอดวัตถุดิบที่เหลือให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม โดย
เน้นความส�ำคัญไปที่ 1) การสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
คุณค่าทางโภชนาการ และความพึงพอใจของผู้บริโภค การเร่งสร้าง
ความยั่งยืนของทรัพยากรโดยคิดค้นวิธีการใช้วัตถุดิบจากการ
ประมงอย่างคุ้มค่า 2) ปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และการสร้างมูลค่าจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ และ
3) การก่อให้เกิดรายได้ให้กบั องค์กรจากผลงานวิจยั และการพัฒนา
ศูนย์นวัตกรรมด�ำเนินงานอยู่บนฐานความร่วมถือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยร่วมกันสร้างสรรและประสานองค์ความรูร้ ะหว่าง
นักวิชาการและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งให้เกิด
นวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
ในฐานะที่ เ ป็ น หนึ่ ง ในผู ้ น� ำ ด้ า นอาหารทะเลระดั บ โลก บริ ษั ท มี
ความรั บ ผิ ด ชอบในการสร้ า งมาตรฐานให้ กั บ การด� ำ เนิ น งาน
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในทุกการด�ำเนินงานทั้งหมด

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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และในห่วงโซ่อปุ ทาน ด้วยตระหนักดีวา่ ความรับผิดชอบนีแ้ สดงออก
ถึงความเป็นผู้น�ำ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วย SeaChange® ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน
โดยมีพันธกิจที่วัดผลได้ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่ า งแท้ จ ริ ง และเป็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ ยั่ ง ยื น ในแนวทาง
การด�ำเนินงาน โดย SeaChange® มีเป้าหมายในการขับเคลื่อน
การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง บวกให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ทั้ ง อุ ต สาหกรรมอาหาร
ทะเลโลก
5.2 การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในสิ ท ธิ ข องผู ้ มี
ส่วนได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน
เนื่องจากเห็นความส�ำคัญของการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดจนการได้รบั ความร่วมมือระหว่างกัน ซึง่ จะส่งผลต่อบริษทั ให้
สามารถสร้างความมัง่ คัง่ สร้างงาน และสร้างกิจการให้มฐี านะการเงิน
ทีม่ นั่ คงในระยะยาวได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษทั
ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการจึงติดตามดูแลให้
ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงยึดถือแนวทางในการปฏิบตั ใิ ห้เกิด
ความเสมอภาคทุกฝ่าย ตลอดจนก�ำหนดให้มีระบบการควบคุม
ภายในทีเ่ หมาะสมและตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม โดยจัดท�ำนโยบาย
เป็นแนวทางได้ ดังนี้
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดําเนินธุรกิจ
อย่ า งโปร่ ง ใส มี ร ะบบบั ญ ชี แ ละการเงิ น ที่ มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้
สร้ า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ด้ ว ยการด� ำ เนิ น งาน
ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ใ นระยะยาวสู ง สุ ด แก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยมี
ผลประกอบการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอและยั่งยืน มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ด ้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตลอดจนตั ด สิ น ใจดํ า เนิ น การ
ใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่
และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เต็มความสามารถ ไม่ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้
ตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก พร้อมทั้งค�ำนึง
ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำ คัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นมีให้กับ
บริษัท ตลอดจนสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พอใจสูงสุด
แก่ผู้ถือหุ้น
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
บริ ษั ท ปฏิ บั ติต่ อ พนั ก งานอย่ า งเท่ า เที ย มและเป็ น ธรรม ไม่ มี
ข้ อ ยกเว้ น ในเรื่ อ งถิ่ น ก� ำ เนิ ด เชื้ อ ชาติ สั ญ ชาติ ศาสนา เพศ

และผลการดำ � เนิ น งาน

สถานภาพการสมรส ภาษา หรือต�ำแหน่ง ไม่มกี ารใช้หรือสนับสนุน
การใช้ แ รงงานเด็ ก การค้ า มนุ ษ ย์ และไม่ ส นั บ สนุ น การทุ จ ริ ต
และคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
ในด้ า นของค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร บริ ษั ท ก� ำ หนดนโยบาย
ในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ชัดเจนตั้งแต่ผู้บริหาร
และพนั ก งานทุ ก คนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการปฏิ บั ติง านและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัท โดยค�ำนึงถึง ความเป็นธรรมภายใน
องค์กร ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน ตลอดจน
ข้อกฎหมาย วัฒนธรรม และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และค่ า นิ ย มขององค์ ก ร การจ่ า ย
ค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการจ่าย
ค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจาก ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละบุคคล ประกอบกับการพิจารณาด้านความเท่าเทียมภายใน
บริษัท ซึ่งประเมินจาก ขอบเขตความรับผิดชอบ ความซับซ้อน
ของงาน ประสบการณ์และทักษะที่ใช้ในการท�ำงานที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายการจ่ า ยเงิ น รางวั ล ตาม
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการด�ำเนินการของบริษัท
เพื่อผลักดันวัฒนธรรมการตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ บริษทั ได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมาย
ก�ำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การจัดการดูแล
ตรวจสุขภาพประจ�ำปี แผนการประกันสุขภาพ การประกันชีวิต
การประกันอุบตั เิ หตุ การจัดสถานทีอ่ อกก�ำลังกาย การจัดกิจกรรม
สันทนาการต่างๆ เพือ่ ให้พนักงานได้ผอ่ นคลายจากการท�ำงาน และ
ทีส่ ำ� คัญบริษทั ได้จดั สรรผลประโยชน์ระยะยาวทีช่ ว่ ยการยังชีพของ
พนักงานและครอบครัวหลังการเกษียณจากหน้าที่การงานแล้ว
ในรูปแบบของเงินบ�ำเหน็จเกษียณอายุ ซึ่งบริษัทจะกันเงินส�ำรองไว้
ทุกๆ ปี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั สามารถจ่ายเงินทดแทนให้กบั พนักงาน
ตามสิทธิที่พึงมีได้ในอนาคต และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน
ได้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการเงิ น ก่ อ นเข้ า สู ่ วั ย เกษี ย ณ
เป็นการล่วงหน้า จึงได้ร่วมกับส�ำนักงานประกันสังคมจัดหลักสูตร
อบรมเกีย่ วกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการออมเงินเพือ่
การเกษียณให้แก่พนักงานที่สนใจ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณา
ถึงการรักษารายได้ของพนักงานในรูปของค่าจ้างและผลประโยชน์
โดยขยายความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยผลกระทบทาง
ธุ ร กิ จ ให้ ค รอบคลุ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยส่ ว นเพิ่ ม ในกรณี ที่ มี ก ารย้ า ยฐาน
การผลิตที่มีเหตุให้บริษัทต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน เช่น
ค่าย้ายที่พัก ค่าขนย้าย ผลประโยชน์เพิ่มเติมในทุกๆ ด้าน บริษัท
จึงร่วมมือกับหน่วยงานชั้นน�ำต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรม “เกษียณสุข”
ให้พนักงานก่อนที่จะเกษียณอายุ โดยร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาครจัดการอบรมหลักสูตรอาชีพหลากหลายหลักสูตร
ตามความถนั ด และความสนใจของพนั ก งาน เช่ น หลั ก สู ต ร
การท�ำขนมไทย หลักสูตรการท�ำน�ำ้ เต้าหู้ ปาท่องโก๋สงั ขยา หลักสูตร
การท� ำ ก๋ ว ยเตี๋ ย วหมู ตุ๋ น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด ของที่ ร ะลึ ก
ในความมุ่งมั่นและทุ่มเทท�ำงานกับบริษัทมาเป็นเวลานาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน แบ่งเป็นดังนี้
1. ค่ า ตอบแทนที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท
ในระยะสัน้ ได้แก่ เงินเดือน ซึง่ มีการปรับเพิม่ อัตราเงินเดือนปีละ
1 ครั้ง โบนัสประจ�ำปี กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่มีให้กับพนักงาน
ในทุกระดับ โดยบริษัทสมทบตั้งแต่ร้อยละ 2.5 ถึง ร้อยละ 10
ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน ทั้งนี้ ในปี 2564
บริษัทได้จ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงาน
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 56.73 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทใน
ระยะยาว ได้แก่ เงินเกษียณอายุงาน จ่ายให้ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด
ไว้ในคู่มือสวัสดิการพนักงาน ซึ่งบริษัทได้ตั้งส�ำรองเงินเกษียณ
ส�ำหรับปี 2564 เท่ากับ 46.63 ล้านบาท และจ่ายเงินเกษียณ
ส�ำหรับพนักงานเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 35.86 ล้านบาท

04 เอกสารแนบ

• การสับเปลีย่ นหมุนเวียนสายงาน เพือ่ ส่งเสริมเพิม่ พูนทักษะและ
กระตุน้ แรงบันดาลใจ สร้างเครือข่าย รวมทัง้ วิสยั ทัศน์ในระยะยาว
ซึ่งเกิดจากการมองภาพที่กว้างขึ้น
• การได้รบั มอบหมายงานด้านต่างประเทศ เพือ่ ส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งเพิ่มความก้าวหน้า
ให้กับพนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
• กระบวนการติดตามการพัฒนาบุคลากรเพื่อประเมินผลกระทบ
ของโครงการการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลกและ
ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้
ส�ำหรับรายละเอียดชั่วโมงการฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงาน
ในปี 2564 สามารถแจกแจงได้ ดังนี้

รายเดือน รายวัน

การพัฒนาบุคลากร
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท คือ พนักงานทุกคน
คือคนเก่ง มีคุณค่าต่อองค์กร และมีศักยภาพที่แตกต่างกันไป
ทุกคนสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
แต่มีความหมาย เรามีความเชื่อว่าบุคลากรทุกคนมีความสามารถ
หรือมีข้อเด่นของตัวเอง ซึ่งทางบริษัทจะท�ำให้พนักงานทุกๆ คนรู้
และช่ ว ยให้ พ วกเขาสามารถน� ำ ข้ อ เด่ น ของตนเองออกมาใช้
ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและตัวเองได้มากที่สุด ดังนั้น ทุกคน
จะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละคนที่แตกต่างกันไป
การพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ระดับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลัก
ของบริ ษั ท และเป็ น พั น ธสั ญ ญาของคณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
เรามุ่งเน้นการน�ำเสนอวิธีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นทีก่ ารปรับเปลีย่ นทัศนคติและวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้ไปสู่องค์กรที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยผสมผสานทั้ง
การอบรมในห้องเรียน (Classroom training) การสอนงานและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Coaching and giving feedback) และ
การประยุกต์ใช้ในงานจริง (On-the-job training: OJT) โดย
การอบรมและพัฒนาประกอบไปด้วยรูปแบบต่างๆ ดังนี้
• การดูแลพนักงานใหม่ เพื่อให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ท�ำให้
สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรอย่างราบรื่น และเป็นรากฐาน
สู่ความส�ำเร็จในระยะยาว
• การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ค่านิยมองค์กร การเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม
ที่แตกต่าง และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและ
นอกองค์กรเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรที่จ�ำเป็น
เพื่อน�ำไปสู่ความเป็นเลิศ
• ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน และการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อส่งเสริม
และสร้างศักยภาพความเป็นผู้น�ำ
• โครงการเรียนรูง้ านข้ามสายงาน เพือ่ ส่งเสริมความรู้ การแบ่งปัน
และความร่วมมือ
• การมอบหมายงานที่ท้าทาย ด้วยทรัพยากรส�ำหรับการเรียนรู้
และการสอนงานเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
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จ�ำนวนพนักงาน
จ�ำนวนชั่วโมง
อบรมเฉลี่ยต่อคน

รวม

1,273
6,228
7,501
21,603 123,940 145,543
16
19
19

บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
บริษัท รวมถึงผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอและทั่วถึง โดย
การจั ด ประชุ ม ผู ้ บ ริ ห ารพบพนั ก งานทุ ก 6 เดื อ น เพื่ อ รั บ ฟั ง
แนวทางการด� ำ เนิ น การ เป้ า หมายประจ� ำ ปี ตลอดจนผลงาน
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารท� ำ งานเป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น และ
สอดคล้องกัน รวมถึงเป็นการให้ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์ต่างๆ
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบดังนี้
• ผลิ ต สิ น ค้ า อาหารที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามปลอดภั ย (Food
Safety) และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability)
ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้
ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด
• ก�ำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมตามระดับรายละเอียด
และคุณภาพสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการ
• ด�ำเนินการโดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยัง
รั ก ษาคุ ณ ภาพของการบริ ก ารที่ ไ ด้ ม าตรฐานของบริ ษั ท
ตามที่ลูกค้าได้ก�ำหนดไว้
• ส่งมอบสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตรงตามความคาดหวังของ
ลูกค้าหรือสูงกว่า และตรงตามก�ำหนดระยะเวลาส่งมอบตามทีไ่ ด้
ตกลงกับลูกค้า
• ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีอัธยาศัยไมตรี
ที่ดีงาม ตามเหตุและผล ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ลูกค้าทุกคน
ด้วยความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ใช้วจิ ารณญาณ
ส่วนตัวเข้ามาตัดสิน

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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• ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า
อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันและร่วมหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
• จัดท�ำข้อมูลเกี่ยวกับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งคุณสมบัติ
และรายละเอียดของสินค้าและบริการ ตลอดจนวิธีการใช้ วิธี
การเก็ บ รั ก ษา ให้ กั บ ลู ก ค้ า รวมถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ ก ารอื่ น ๆ ที่ ถู ก ต้ อ ง เพี ย งพอ และ
ทันต่อเหตุการณ์ แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อ
การตัดสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลกู ค้า
เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้า
หรื อ บริ ก าร เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ลู ก ค้ า
แบบยั่งยืน
• ให้ความส�ำคัญในการรักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของลูกค้า ไม่นำ�
ความลับของลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
• จั ด ให้ มี ช ่ อ งทาง กระบวนการ และบุ ค ลากร ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า
ที่ ต ้ อ งการร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการให้ บ ริ ก าร
โดยด�ำเนินการตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
• ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า

และผลการดำ � เนิ น งาน

การสร้างประสบการณ์ ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าด้วยมุมมองทางด้าน
ความยั่ ง ยื น และศั ก ยภาพในด้ า นนวั ต กรรมของผลิ ต ภั ณ ฑ์
การจับมือเป็นพันธมิตรกับองค์กรในภาคประชาสังคมระดับสากล
เพื่อการลงทุนด้านทรัพยากรที่ยั่งยืน ความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนาเชิงลึก ร่วมกับภาคการศึกษาและภาครัฐเพื่อสร้างฐาน
องค์ความรู้และวิทยาการทางด้านอาหารทะเล การเข้าไปมีส่วนและ
ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและแรงงานในเวที
ต่างๆ ร่วมกับลูกค้า สมาคมและองค์กรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคประชาสั ง คม และชุ ม ชน การเข้ า ร่ ว มแลกเปลี่ ย นความรู ้
ประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับองค์กรภาคเอกชน
หน่วยงานก�ำกับตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้อย่าง
สุจริตและเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินได้รับ
ผลตอบแทนที่ถูกต้องและยุติธรรม โดยจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ที่จะน�ำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูล
หรือข้อเท็จจริง ซึ่งจะท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้ แต่หากมี
เหตุที่จะท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทก็จะ
แจ้งเจ้าหนี้และสถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

และนอกจากการประสานงานผ่านช่องทางปกติ เช่น ฝ่ายการตลาด
ร่ ว มกั บ ลู ก ค้ า ฝ่ า ยจั ด ซื้ อ ร่ ว มกั บ คู ่ ค ้ า และผู ้ จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ
ฝ่ า ยการบุ ค คลร่ ว มกั บ พนั ก งาน ฝ่ า ยประสานงานราชการ
และฝ่ า ยธุ ร การร่ ว มกั บ ภาครั ฐ และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ฝ่ า ยการเงิ น
ร่วมกับตลาดเงินและสถาบันการเงิน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์รว่ มกับ
ตลาดทุนและนักลงทุน ฝ่ายสื่อสารองค์กรร่วมกับสื่อมวลชนและ
สาธารณะ ฯลฯ เรายังได้รเิ ริม่ กิจกรรมใหม่ๆ ในระหว่างปีจำ� นวนมาก

03 งบการเงิ น

บริ ษั ท ประพฤติ ตามกรอบกติ ก าการแข่ ง ขั น ที่ ดี อ ย่ า งยุ ติธ รรม
มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่
เป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธที ไี่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
สนั บ สนุ น การร่ ว มมื อ กั บ คู ่ แ ข่ ง ทางการค้ า ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ข อง
ผูบ้ ริโภค สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรีเป็นธรรม มิใช่เป็นไปเพือ่
การผูกขาดอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม จึงท�ำให้
ทีผ่ า่ นมาบริษทั ไม่มขี อ้ พิพาทใดๆ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคูแ่ ข่งทางการค้า
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน
และสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาชีวติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ นทีอ่ าศัย
และท�ำงานในทุกภูมิภาคที่กลุ่มบริษัทมีการด�ำเนินธุรกิจอยู่ โดย
ท�ำงานร่วมกับพันธมิตรทางภาคเอกชน ภาครัฐในท้องถิ่น องค์กร
นานาชาติ และภาคประชาสังคม เช่น การให้ข้อมูลด้านโภชนาการ
ที่ดีต่อชุมชนในท้องถิ่น ให้การศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ ตลอดจน
การบรรเทาทุกข์อันเกิดจากภัยพิบัติและความอดอยากทุกๆ ปี
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ในเรื่องของการขจัด
ความหิวโหย เป็นต้น

04 เอกสารแนบ
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กิจกรรมที่ด�ำเนินการ:

ด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมในทุกการด�ำเนินงานและในห่วงโซ่อปุ ทาน
ด้วย SeaChange® ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท ที่มี
เป้าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับ
ทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก และเป็นแนวทางการด�ำเนินงาน
ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก แง่ มุ ม ของธุ ร กิ จ อาหารทะเลตั้ ง แต่ วิ ธี ก ารดู แ ล
ท้องทะเลไปจนถึงวิธีการจัดการของเสีย หัวใจหลักของกลยุทธ์
ความยั่งยืน คือ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับถึง
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบ
ตั้งแต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค ท�ำให้บริษัทสามารถ
ระบุ ตรวจสอบและปรับปรุงการด�ำเนินงานในเรื่องส�ำคัญ เช่น
เรื่องแรงงาน เรื่องการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ ส�ำหรับ
กิจกรรมทีด่ ำ� เนินการตลอดปี 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติม
ที่หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ในส่วนที่ 1

• บริจาคอาหารคนและอาหารสัตว์เลีย้ งเกือบ 4 ล้านชิน้ เพือ่ ช่วยเหลือ
จากสถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ผ่าน
โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์ ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานตามพันธกิจของ
ไทยยูเนีย่ น ทีม่ งุ่ ส่งเสริมการมีสขุ ภาพทีด่ ขี องทุกคน และช่วยเหลือ
ชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจอยู่
• โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์จัดหาอาหารกล่องพร้อมรับประทาน
จ�ำนวนทั้งหมด 16,000 กล่อง เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
แก่คนในชุมชนเหล่านี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โควิด 19 โดยโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน และ
สิ้นสุดในวันที่ 22 กันยายน 2564
• โครงการประชารัฐ เพือ่ พัฒนาชีวติ ความเป็นอยูข่ องชุมชนท้องถิน่
การส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาของเด็กนักเรียน ครอบคลุม
จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
ประกอบด้วย โครงการผู้น�ำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
(CONNEXT ED) มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
พัฒนาศักยภาพของคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการประชารัฐ
รักสามัคคีสมุทรสาคร โดยการสนับสนุนธุรกิจชุมชน ช่วยให้
ธุรกิจคงอยูไ่ ด้ในเชิงพาณิชย์ ช่วยให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจขนาดเล็ก
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้มากขึ้น ทั้งในด้าน
เกษตรกรรม ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และด้านการท่องเที่ยว
ชุมชน

นอกเหนือไปจากนโยบายที่กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนจะต้องด�ำเนิน
กิจการให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนด กฎหมาย และพันธสัญญาอืน่ ๆ
ทีก่ ลุม่ บริษทั เกีย่ วข้อง บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนารากฐาน
ของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมถึงการอนุรกั ษ์พลังงานไว้ในการด�ำเนินงานทางธุรกิจอย่างเป็น
ระบบ การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมพนักงานจึงเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่
โดยสามารถสรุปแผนด�ำเนินการได้ดังนี้
1. การมี น โยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย ซึ่งมีการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการ
มีส่วนร่วมของพนักงานในการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อ
สิ่งแวดล้อม https://www.thaiunion.com/th/about/
safety-health-and-environment
2. การจัดตัง้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย ซึง่ มีอปุ กรณ์เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลเพือ่
เป็นศูนย์รวบรวมความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย และเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับพนักงาน
3. การอบรมพนั ก งานทั้ ง ก่ อ นเริ่ ม งาน และระหว่ า งปฏิ บั ติง าน
การฝึ ก อบรมนี้ จ ะถู ก จั ด ขึ้ น ให้ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะงานของ
พนักงานนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความรู้ความเข้าใจ
ในวิธปี อ้ งกันตัวเองจากอันตรายต่างๆ และการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่
4. การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มัน่ ใจว่า พนักงานได้รบั การอบรมตามกฎหมายหรือมีคณ
ุ สมบัติ
ที่กฎหมายก�ำหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
หรื อ ความปลอดภั ย ในหน่ ว ยธุ ร กิ จ การประเมิ น ศั ก ยภาพ
พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
เพิ่มเติมจากที่กฎหมายท้องถิ่นก�ำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าการเพิ่ม
ศักยภาพของพนักงานจะเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และสามารถเทียบเคียงในระดับสากล

ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
บริษัทได้ก�ำหนดจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจและหลักบริษัท
ด้ า นแรงงานส� ำ หรั บ คู ่ ค ้ า ของบริ ษั ท Suppliers’ Business
Ethics and Labor Code of Conduct โดยตระหนักถึง
การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้า รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็น
และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในการท�ำงานร่วมกัน ตลอดจน
การเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า โดยไม่น�ำไปเปิดเผยต่อ
บุคคลอื่น บริษัทมีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการพิจารณา
เรื่องการใช้แรงงานที่ถูกกฎหมายทุกครั้ง รวมทั้งมีการสื่อสารให้
รับทราบเพื่อตระหนักถึงการใช้แรงงานที่ถูกต้อง นโยบายพิจารณา
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์
พลังงานในการคัดเลือกคู่ค้า และมีการเปรียบเทียบราคา หรือ
การประกวดราคา ซึง่ ต้องอนุมตั โิ ดยผูม้ อี ำ� นาจของบริษทั ทัง้ นี้ เพือ่
ความโปร่งใสในงานด้านจัดซื้อ
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ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ดังนั้น การด�ำเนินงานของบริษัทต้องมั่นใจได้ว่าจะไม่สร้างหรือก่อ
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ด้านความยั่งยืน บริษัทในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้น�ำด้านอาหารทะเล
ระดับโลก จึงมีความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กับการ

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ
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การเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา

การบริหารความเสี่ยง

บริษทั ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั งิ านภายใต้การเคารพ
สิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิ
ทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายห้ามการด�ำเนินการที่มี
ลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ตลอดจน
ไม่อนุญาตให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย
โดยก�ำหนดระเบียบการท�ำงานและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตาม
นโยบายการเคารพสิทธิและทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้

คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ ง
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ก�ำกับดูแล
การพัฒนากระบวนการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงรายงานความเสีย่ ง
ส� ำ คั ญ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ต่ อ คณะกรรมการอย่ า งสม�่ ำ เสมอ โดย
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมอบหมายให้ ค ณะผู ้ บ ริ ห าร
เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการประเมินปัจจัยเสีย่ งทัง้ จากภายในและภายนอก
องค์กรอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งคณะท�ำงานจะประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร
และผูบ้ ริหารระดับสูงในสายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยเสีย่ งนั้นๆ โดย
จะท�ำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท�ำให้เกิดความเสี่ยง เพื่อก�ำหนด
มาตรการบริหารความเสีย่ งออกเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ งนัน้ หรือลดผลกระทบจากความเสีย่ งนัน้
รวมถึงการติดตามผลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ ำ� หนดไว้ และ
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง รายละเอียดสามารถ
ดูเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 1 หัวข้อ 2 “การบริหารจัดการความเสี่ยง”

หลักปฏิบัติที่ 6
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง สายงานตรวจสอบภายในเป็ น หน่ ว ยงานอิ ส ระ
หน่วยงานหนึ่งในบริษัท ปัจจุบันมี นายปองพล ผลิพืช ต�ำแหน่ง
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบ (รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 3)

การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั
• การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

สายงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุม
ภายในและตรวจสอบรายการทีส่ ำ� คัญอย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ ครอบคลุม
ทัง้ การด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน (Compliance
control) การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
รายการผิดปกติทั้งหลาย เพื่อให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่
มีประสิทธิผลซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน โดย
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการ
บริหารต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ สายงานตรวจสอบภายใน
ได้จดั ท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ซึง่ พิจารณาตามปัจจัยเสีย่ งของ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย โดยจะเน้ น ความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทาน
และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำ ปีดังกล่าว และติดตามผล
การตรวจสอบและผลการปฏิ บั ติ ง านของส� ำ นั ก งานตรวจสอบ
อย่างสม�่ำเสมอ
ซึง่ ทีผ่ า่ นมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบว่าการปฏิบตั งิ าน
ยังเป็นไปตามระบบทีว่ างไว้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี
และมีประสิทธิภาพ มีการก�ำหนดและประเมินความเสีย่ งของกิจการ
ก�ำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสีย่ ง และมีการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่พบ
ประเด็นความผิดพลาดที่ส�ำคัญ

บริษัทได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริหารโดยกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงแจ้งเกีย่ วกับการซือ้ ขายหุน้ ต่อเลขานุการบริษทั อย่างน้อย
1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อขาย ตลอดจนแจ้งให้ทุกท่านรับ
ทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของตน คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะต่อส�ำนักงานก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันที
ไม่เกิน 3 วันท�ำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษทั และไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารหรือหน่วยงาน
ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือน (Slient Period) ก่อนที่งบการเงิน
หรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้
เปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนและส่ ง ผลกระทบต่ อ การเคลื่ อ นไหว
ของราคาซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังได้รายงานสถานะการถือครอง
และการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการ
และผู ้ บ ริ ห ารให้ ป ระธานคณะกรรมการบริ ษั ท และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และน�ำเสนอสรุปรายงาน
การถือครองและการเปลีย่ นแปลงในหลักทรัพย์ของบริษทั ประจ�ำปี
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ
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03 งบการเงิ น

• การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
บริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงาน
ส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท ตามมาตรา
89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น ที่
ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก�ำหนดให้เลขานุการ
บริษัทมีหน้าที่ต้องส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้กับประธาน
คณะกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน
ท�ำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการ
เป็นผู้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียดังกล่าว
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัท
และผู้บริหาร
ในปี 2564 บริษทั ไม่มกี ารกระท�ำทีข่ ดั ต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายใดๆ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายต่างๆ อาทิ
การไม่สง่ งบการเงินตามก�ำหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษัทเกี่ยวโยงหรือบริษัทอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทย่อย ไม่มีการ
ฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน รวมถึงกรรมการบริษัท
และผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยไม่ มี ก ารกระท� ำ ที่ ขั ด ต่ อ
กฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งทางแพ่งและอาญา อาทิ ไม่มีการกระท�ำ
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีการกระท�ำที่เป็น
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ไม่กระท�ำผิดด้านทุจริต
หรือการกระท�ำผิดด้านจริยธรรม

หลักปฏิบัติที่ 7
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งรั ก ษา
ความน่าเชื่อถือทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่
นักลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบันการเงิน เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผ่าน
ช่ อ งทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและทางเว็ บ ไซต์
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

04 เอกสารแนบ
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คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั
และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกนโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอและ
ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชี
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั เพือ่ แสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงิน
ถูกต้อง เป็นจริง และสมเหตุสมผล โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ที่ น ่ า พอใจและสามารถให้ ค วามมั่ น ใจ
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่
31 ธั น วาคม 2564 ซึ่ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ได้ ต รวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
คณะกรรมการเห็นความส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจน
ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้
จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทในส่วนของการด�ำเนินงานและ
สถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างชัดเจน ทันเวลา
เพือ่ ท�ำให้กลุม่ เป้าหมายมีความเข้าใจในบริษทั ได้อย่างถูกต้อง ซึง่ จะ
ท�ำให้บริษทั ได้รบั การยอมรับและสนใจทีจ่ ะเข้ามาลงทุน อีกทัง้ ยังท�ำให้
บริษัทได้รับมุมมองของสาธารณชนที่มีต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป โดยจัดตั้งขึ้นเป็น
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทมี่ ผี บู้ ริหารและผูท้ ำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบงาน
ติดต่อสื่อสารกับสาธารณชนไว้อย่างชัดเจน
ส�ำหรับในปี 2564 บริษัทมีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน ข้อมูล
ทางการเงิน ข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง
สม�่ำเสมอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผูบ้ ริหารของบริษทั ให้ขอ้ มูลผลการด�ำเนินงานและตอบข้อซักถาม
แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ดังนี้
• Company Visit จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง
• Conference Call 25 ครั้ง
• Analysts Meeting กับนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง
• Opportunity Day by SET 4 ครั้ง
• Plant Visit กั บ ผู ้ ถื อหุ ้ น รายย่อยและนักศึกษา -ไม่มีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
• Oversea Roadshow 11 ครั้ง
• Local Roadshow 20 ครั้ง

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

124

และผลการดำ � เนิ น งาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน� ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยการจัดท�ำ
เอกสารเพื่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ให้กับสาธารณชนรับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ https://investor-th.thaiunion.com/home.
html
• เอกสารอธิบายผลการด�ำเนินงาน (MD&A) ให้กับผู้ลงทุน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาส
• เอกสารสรุปข้อมูลของบริษทั (Presentation) ให้กบั ผูล้ งทุน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาส
• IR-Newsletters ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน เพือ่ รายงานข่าวสาร
และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ทุกไตรมาส
• ปฏิทิน IR/ ราคาวัตถุดิบ และรายละเอียดการจ่ายช�ำระหนี้
ระยะยาว ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
• รายงานประจ�ำปี ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจศึกษา
ข้อมูลของบริษัท เป็นรายปี
• รายงานเพื่อความยั่งยืน เป็นรายปี
2. การจั ด ประชุ ม ให้ ข ้ อ มู ล และการแถลงข่ า ว (ออนไลน์ ) แก่
สื่อมวลชน จ�ำนวน 77 ครั้ง
3. การให้ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้แก่ รายงานประจ�ำปี งบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปีของ
บริษัท รายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี
การแจ้งมติคณะกรรมการบริษทั มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจน
การรายงานหรื อ การแจ้ ง ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ในกรณี ที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงใดๆ ที่ ค วรเปิ ด เผยตามประกาศที่ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดไว้

บริษทั จะก�ำกับดูแลเพือ่ ให้ผลู้ งทุนมัน่ ใจได้วา่ บริษทั ได้เปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ส�ำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

ทั้งนี้ นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นักลงทุน
สัมพันธ์ได้โดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2298-0024
หรือทางอีเมล ir@thaiunion.com

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติที่ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และมีแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยค�ำนึงถึงการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน จะเห็นได้จาก
คณะกรรมการและฝ่ า ยบริ ห ารสามารถท� ำ งานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม การด�ำเนินงาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูล
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย บริษัทมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจ บริษทั ยึดถือและปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยค�ำนึงถึงจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจเป็นส�ำคัญ เพื่อ
ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ คณะกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ใน
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีอย่าง
เท่าเทียมกัน และให้ความส�ำคัญของการสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ตลอดจนการได้รบั ความร่วมมือระหว่างกัน ซึง่ จะส่งผลต่อบริษทั ให้
สามารถสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะ
การเงินที่มั่นคงในระยะยาวได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของบริษทั ทีเ่ ป็นไปด้วยความยัง่ ยืน ดังนัน้ คณะกรรมการจึงติดตาม
ดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงยึดถือแนวทางในการ
ปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่าย ตลอดจนก�ำหนดแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมการดูแลผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียม การส่งเสริมการใช้สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการด�ำเนินการกับผู้ที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว
บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่ทั่วถึงกัน
ในผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะถือหุ้นอยู่เท่าใดก็ตาม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล
หรือนิติบุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกครั้งที่มีการจัดประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ และเคารพสิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น
โดยปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัดอย่างเคร่งครัด และ
ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิในการตัดสินใจ โดยได้รับข้อมูลที่
เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้
สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก�ำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปีภายใน
4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งก็คือภายในวันที่
30 เมษายน ของทุกปี และหากมีความจ�ำเป็นที่จะต้องพิจารณา
วาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม ส�ำหรับในปี 2564 บริษทั ได้กำ� หนด
จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา
14.00 น. ณ ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทมีการเตรียมการ ดังนี้
ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
• คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับ
การเลือกตัง้ เป็นกรรมการ และการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอวาระเพือ่
บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 รวมถึง
ค�ำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการเสนอเรื่องดังกล่าว โดยมอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัทแจ้งข่าวสารดังกล่าวทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทเป็นเวลา 150 วันก่อนขอมติคณะกรรมการก�ำหนด
วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้เวลาแก่ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งดังกล่าว
ได้กอ่ นการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ส�ำหรับการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้
สามารถเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการและ
การเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้านั้น บริษัทปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดย
ในปีที่ผ่านมาได้เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 และให้
เสนอได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ร่วมเป็นระยะเวลา 150 วันก่อนขอมติคณะกรรมการก�ำหนด
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
ดังกล่าวได้กอ่ นการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยพบว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้
เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ และ
รวมถึงไม่มกี ารเสนอวาระเพือ่ บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษทั ไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุม
ที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
• บริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ
ปี 2564 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ระบุวันเวลาสถานที่
จั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น พร้ อ มเอกสารประกอบการประชุ ม ที่ มี
รายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
ต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ
ในทุกวาระ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก
แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด ขั้นตอน
การออกเสียงลงคะแนน การนับและการแจ้งผลคะแนน ข้อมูล
ของกรรมการอิ ส ระที่ เ สนอเป็ น ผู ้ รั บ มอบฉั น ทะจากผู ้ ถื อ หุ ้ น
เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และค�ำเชิญให้เสนอ
ค�ำ ถามล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่ออ�ำ นวยความสะดวกแก้ผู้ถือหุ้น
ทุกกลุ่มและเพื่อไม่ให้ไปจ�ำกัดสิทธิหรือเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้น
จนเกินความจ�ำเป็น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวโหลดเอกสารดังกล่าว
ทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://investor-th.
thaiunion.com/misc/shareholderMTG/agm2021/
20210302-tu-agm2021-invitation-th.pdf ตั้งแต่วันที่
3 มี น าคม 2564 ก่ อ นวั น ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น 33 วั น
บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด
และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัทจึงจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย
แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามข้ อ ปฏิ บั ติส� ำ หรั บ การเข้ า ประชุ ม
ผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และแบบฟอร์มลงทะเบียนทีบ่ ริษทั
แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
• บริษทั มอบให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ฉบับย่อและหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ซึ่งหนังสือเชิญประชุม
ดังกล่าวจะมี QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือ
เชิ ญ ประชุ ม ฉบั บ เต็ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม ที่ มี
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รายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการ
ในทุกวาระ หนังสือมอบฉันทะ (3 แบบ) เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
แต่งตั้งตัวแทนหรือเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็น
ผู้รับมอบอ�ำนาจในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุม
แทน หรือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้
รายงานประจ�ำปี จะอยู่ในรูปแบบของ QR CODE และส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ก่อนวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เป็นเวลา 15 วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระทีจ่ ำ� นวน 3 ท่าน ได้แก่ นายศักดิ์ เกีย่ วการค้า
ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย และนายนาถ ลิ่วเจริญ เพื่อเป็นผู้รับ
มอบอ�ำนาจแทนผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมุ ด้วยตนเอง
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 มีผู้ถือหุ้นมอบ
ฉันทะทัง้ สิน้ 770 ราย โดยเป็นการมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ จ�ำนวน
9 ราย และมีผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 537 ราย มอบฉันทะให้ นายศักดิ์
เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ มีผู้ถือหุ้น 144 ราย
มอบฉันทะให้ ดร.ธรรมนูญ อานันโททัย ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และมี ผู ้ ถื อ หุ ้ น 80 ราย
มอบฉันทะให้ นายนาถ ลิ่วเจริญ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งทั้ง
3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ
• บริษทั ได้นำ� หนังสือเชิญประชุมลงประกาศในหนังสือพิมพ์ทนั หุน้
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวัน
ประชุม 7 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้า ท�ำให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม
ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
ในวันประชุมผู้ถือหุ้นและระหว่างการประชุม
• เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายรวมถึ ง ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัด
เจ้าหน้าทีด่ แู ลรับเอกสารหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้า จัดส่งชือ่ ผูใ้ ช้
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Passward) พร้อม WebLink
ในการเข้าสูร่ ะบบการประชุม E-AGM และได้นำ� ระบบ AGM Voting
ซึ่งทั้ง 2 ระบบได้ใช้บริการของหน่วยงานอิสระ ได้แก่ บริษทั ควิด
แลบ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม E-AGM
ทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ของ
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ตั้งแต่
การจัดเตรียมข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ตลอดจนถึงการนับคะแนนเสียง
ในที่ ป ระชุ ม และเปิ ด ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ ล งทะเบี ย นและทดสอบ
การเข้าระบบล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม ของวันที่
5 เมษายน 2564 โดยถ่ายทอดสดจากบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน) ชัน้ 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
กรุงเทพมหานคร และในปีทผี่ า่ นมา มีผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ดังนี้

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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ผู้ถือหุ้น
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
มอบฉันทะ
รวม

และผลการดำ � เนิ น งาน

จ�ำนวน (ราย)
30
770
800

จ�ำนวน (หุ้น)
658,963,511
1,784,606,233
2,443,569,744

* คิดเป็นร้อยละ
ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด
ที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
13.81
37.40
51.21*

* เนื่องจากมีจ�ำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ทั้งสิ้น 116,682,800 หุ้น ซึ่งจ�ำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวไม่นับเป็น
องค์ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ต้องน�ำมาหักออก ดังนั้น จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ใช้เป็นฐานในการเปิดประชุมที่สามารถลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ
4,655,132,696 หุ้น

• ประธานกรรมการท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานในการประชุมสามัญประจ�ำ
ปี 2564 ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่
เกีย่ วข้องและข้อบังคับของบริษทั ร่วมกับประธานกรรมการชุดุ ย่อย
ทุุ ก ชุุ ด รวมถึ ง หั ว หน้ า คณะผู ้ บ ริ ห ารด้ า นการเงิ น กลุ ่ ม บริ ษั ท
(Group CFO)
• ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต จากบริ ษั ท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เข้าร่วมในการประชุม
ซึ่งจะสามารถตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
รวมถึ ง ประธานในที่ ป ระชุ ม ได้ จั ด สรรเวลาให้ อ ย่ า งเหมาะสม
เพี ย งพอ และส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี โ อกาสแสดงความเห็ น
และซักถามในที่ประชุ ม อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ส� ำ หรั บ นายโนริ โ อะ
ไซกุสะ กรรมการทีพ
่ ำ� นักในต่างประเทศไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ เนือ่ งจากติดภารกิจ แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้มาร่วมประชุม
ก็ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากวาระการประชุมที่ได้ส่งให้ไปก่อนแล้ว
• ก่ อ นเริ่ ม ประชุ ม ประธานในที่ ป ระชุ ม ได้ ม อบหมายให้ พิ ธี ก ร
ในที่ประชุมแจ้งแนะน�ำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นคนกลางและ
สักขีพยานให้ทปี่ ระชุมรับทราบ แล้วจึงแจ้งจ�ำนวนและสัดส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ
ตลอดจนชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด
ตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ข้ อ 35 ในการออกเสี ย งลงคะแนน
ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
รวมถึงวิธีลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยขอให้
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จ�ำกัด และในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
มีสิทธิถามค�ำถาม แสดงความคิดเห็น ให้ค�ำแนะน�ำ และซักถาม
อย่างเต็มที่ตลอดเวลาด�ำเนินการประชุม โดยมีคณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 มีผู้ถือหุ้น
ซักถามและเสนอความเห็นรวม 6 ราย

• การจัดให้ผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเสียงออนไลน์ส�ำหรับทุกวาระ
การประชุม โดยใช้ระบบ AGM Voting บันทึกการลงคะแนน
แยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และน�ำคะแนน
เสียงดังกล่าวหักออกจากจ�ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้
จากนั้นน�ำผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้า
ในหนังสือมอบฉันทะ และเก็บรายงานการลงคะแนนจากระบบไว้
เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ในภายหลัง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การประชุม
ด�ำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนแยกการเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในแต่ละท่านได้อย่าง
เป็นอิสระ และมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมือ่ จบแต่ละวาระ
การประชุมอย่างชัดเจนในห้องประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียง
เป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุม
ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

หลังการประชุมและรายงานการประชุม
บริษทั น�ำส่งมติของทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 ทุกวาระ
ยกเว้นในส่วนของค�ำถามจากผู้ถือหุ้นและค�ำตอบไปเผยแพร่ไว้
บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที่ https://investor-th.thaiunion.
com/shareholder_meeting.html ในวันเดียวกันโดยทันที
จากนั้นจึงค่อยน�ำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564
และเผยแพร่ ไ ว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท หลั ง การประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
16 เมษายน 2564 หรือ 11 วันหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูล เสนอความคิดเห็นหรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมายัง
บริษัทได้ที่ ส�ำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2298-0024
ต่อ 4242 และจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งเสริมการให้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นผลให้ได้รับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ซึ่งประเมิน
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับดีเยี่ยม
• คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั บันทึกและ
จัดท�ำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่มติ
ของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ทุกวาระ ยกเว้น
ในส่วนของค�ำถามจากผูถ้ อื หุน้ และค�ำตอบไว้บนเว็บไซต์นกั ลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัท ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั้นจึงค่อยน�ำ
ส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วัน
หลังจากวันประชุม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ
และอ้างอิงได้

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ท�ำข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับจรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพือ่ ให้ยดึ ถือเป็นแนว
ปฏิบตั ใิ นการท�ำงานด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และมีความเป็นธรรม
ซึง่ แนวทางดังกล่าวได้สอื่ สารให้กรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ ซึง่ บริษทั เชือ่ ว่าการให้ความส�ำคัญกับ
ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ เี หล่านี้ จะสามารถยกมาตรฐานการก�ำกับดูแลให้สงู ขึน้
อีกทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในการจัดการของบริษัท
สร้างความยุตธิ รรมและความน่าเชือ่ ถือของตลาดทุน จรรยาบรรณ
ของบริษัท มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้

04 เอกสารแนบ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
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ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
ความรับผิดชอบต่อการแข่งขันทางการค้า
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
การต่อต้านการคอร์รัปชัน
การปกป้องและดูแลทรัพย์สินของบริษัท
ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
การให้ข้อมูลหรือให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดให้มีการท�ำจรรยาบรรณธุรกิจ โดยค�ำนึง
ถึงวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมและ
แนวปฏิบัติที่บริษัทใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ และเพื่อให้เกิดเป็นคุณค่า
(values) ในองค์กรตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติตามตามแนว
ปฏิบัติอย่างจริงจัง
ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถศึ ก ษาข้ อ มู ล ด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฉบับสมบูรณ์ได้จาก https://investor-th.thaiunion.
com/business_ethics.html

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ที่ส�ำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ
และระบบการก�ำกับดูแลกิจการ
ในรอบปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญของนโยบาย
แนวปฏิบัติ และระบบการก�ำกับดูแลกิจการในรอบปี
ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทควรจัดให้
มีขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมการด�ำเนินงานของบริษัทให้มีการเติบโต
อย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารที่มี
ภาวะผูน้ ำ� มีวสิ ยั ทัศน์และความรับผิดชอบ มีโครงสร้างการบริหารงาน
ที่มีการควบคุมและติดตาม ตลอดจนการถ่วงดุลอ�ำนาจ เพื่อให้

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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และผลการดำ � เนิ น งาน

เกิดการบริหารงานที่มีความเป็นธรรม มีจริยธรรมและความโปร่งใส ค�ำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้การ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมัน่ คงและเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนเพิม่ มูลค่าการลงทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้
ในระยะยาว ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมาคณะกรรมการได้อนุมตั ทิ บทวนสาระส�ำคัญทีป่ รับปรุง นโยบาย แนวปฏิบตั ิ ระบบการก�ำกับดูแลกิจการ ได้แก่
• ทบทวนอนุมัตินโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
(CG Code) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
• ปรับปรุงอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างและเพิม่ ความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการการเงินและการลงทุน และการบริหารธุรกิจในด้านอื่นๆ ของบริษัท
• ศึกษาอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพือ่ จัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ ก�ำกับดูแลและส่งเสริมบรรษัทภิบาลของบริษทั
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
• ปรับปรุงโครงสร้าง และขอบเขตอ�ำนาจของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท กลยุทธ์
SeaChange® เพื่อสนับสนุน Healty Living, Healty Ocean
นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทได้รับผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในระดับดีเยี่ยม (100 คะแนน)
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (AGM Checkilist)

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

CG Code

CG Code
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน
การจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน
ก่อนวันประชุม
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เหตุผล
ประธานกรรมการของบริษัทคือ นายไกรสร จันศิริ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจของบริษัท
รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงเป็นผลท�ำให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ
แต่เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า ท่านสมควรเป็นประธานกรรมการของบริษัทต่อไป เนื่องจาก
ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์อันยาวนาน และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถควบคุม
ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
ที่มีจริยธรรมและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งท่านสามารถควบคุมการประชุม
ตลอดจนให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งนี้ สามารถพิสูจน์ได้จาก
ผลงานของบริษัทที่ผ่านมามากกว่า 30 ปี จากบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาด
สองหมื่นล้านบาท จนเป็นแสนล้านบาทโดยประมาณ ท�ำให้บริษัทมีความมั่นคง
และเจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้

กรรมการอิสระไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการของบริษัทเกิน 9 ปี

แม้ว่า ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย และนายกีรติ อัสสกุล ได้ด�ำรงต�ำแหน่งมา
เกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระคนดังกล่าว
เป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้น�ำ
ประสบการณ์ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์
ในการก�ำหนดยุทธ์และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

กรรมการของบริษัทแต่ละคน
ควรเข้าร่วมประชุมอย่างสม�่ำเสมอ
(มากกว่าร้อยละ 75
จากการประชุมทั้งหมด)

ด้วยเหตุที่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากพันธมิตร
ทางธุรกิจยาวนานกว่า 25 ปี คือ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ได้แก่
นายโนริโอะ ไซกุสะ มีถิ่นพ�ำนักในประเทศญี่ปุ่น ท�ำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการได้ตามที่ก�ำหนด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดส่งข้อมูล
วาระการประชุมและเอกสารสนับสนุน ให้แก่กรรมการทุกท่าน และเปิดโอกาส
ให้กรรมการสอบถามและให้ความเห็นโดยตรงกับประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
กลุ่มบริษัท (GROUP CFO) ก่อนวันประชุม

คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
CG Committee

บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการจัดตั้งโดยคาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในปี 2565

เหตุผล
สืบเนื่องจากการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีจ�ำเป็นต้องรอข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี 2563 ที่จะถูกจัดท�ำและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัท
มีก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมัติผลการด�ำเนินงาน
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จากนั้นต้องใช้เวลาปิดสมุดทะเบียนไม่น้อยกว่า
14 วัน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งก�ำหนดไว้ในวันที่ 9 มีนาคม 2564
หลังจากนั้นจึงจะจัดพิมพ์และส่งออกหนังสือเชิญประชุมฯ แต่เนื่องจากบริษัท
มีจ�ำนวนผู้ถือหุ้นเกือบสามหมื่นรายที่ต้องจัดพิมพ์และบรรจุซอง ดังนั้น จึงใช้เวลา
ด�ำเนินการหลายวันและสามารถส่งไปรษณีย์ได้ในวันที่ 19 มีนาคม 2564
ในขณะที่ก�ำหนดวันประชุมฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ท�ำให้ไม่สามารถ
ส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 พร้อมเอกสาร
ประกอบไว้อย่างครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://investor-th.
thaiunion.com/shareholder_meeting.html ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 33 วัน

04 เอกสารแนบ

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็น
กรรมการอิสระ

ค�ำอธิบายในกรณีที่บริษัทยังมิได้น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนในเรื่องใดมาปฏิบัติ
บริษัทพิจารณาการน�ำหลักปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีสำ� หรับบริษัทจดทะเบียนหรือ Corporate Governance Code
(CG Code 2560) ที่ออกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ
ของบริษัทแล้ว โดยปี 2564 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี ดังต่อไปนี้

03 งบการเงิ น

บริษัทควรจัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหาร บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม
ในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีระยะ
เวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี ก�ำหนด
ราคาใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลา
ที่มีการจัดสรรสิทธิรวมถึงไม่มีการกระจุกตัว
เกิน 5%

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

และผลการดำ � เนิ น งาน

7. โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ และข้อมูลสำ�คัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงาน และอื่นๆ
โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
ผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

เลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท
(Global Leadership Team)

บริหาร
ความเสี่ยง
และควบคุม
กระบวนการ
ภายใน
กลุ่มบริษัท

สายงาน
ตรวจสอบ

กิจการกลุ่มบริษัท

นวัตกรรม

พัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์

ทรัพยากรบุคคล

บริการธุรกิจอาหาร

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

สื่อสารองค์กร

บริหารการเงินและ
ศูนย์บริการร่วมทางการเงิน

บัญชีและควบคุม
การดำ�เนินงานกลุ่มบริษัท

กฎหมาย งานกำ�กับ
และภาษีระหว่างประเทศ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ความเป็นเลิศ
ด้านการดำ�เนินงาน

ธุรกิจตลาดในภาคพื้น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นักลงทุนสัมพันธ์

กลุ่มธุรกิจจำ�แนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ แบรนด์ – การรับจ้างผลิต - งานบริการด้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และอื่นๆ
• อาหารสัตว์เลี้ยง
• ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า
• ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน
• ผลิตภัณฑ์ประเภท Ingredients
• อาหารเสริม
• โปรตีนทางเลือก
• ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

04 เอกสารแนบ
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการอืน่ ทีเ่ ป็น
ผูบ้ ริหาร กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร และกรรมการอิสระ ซึง่ มีจำ� นวน
ทีเ่ หมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยเมือ่ รวมแล้วมีจำ� นวน 12 ท่าน
โดยกรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
จากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความ
สัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ
ปัจจุบันมีจ�ำนวน 5 ท่าน โดยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระ
เป็นไปตามค�ำนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และมี ก รรมการอิ ส ระที่ มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินร่วมด้วย
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลงานของบริษทั ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษทั และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ การก�ำหนดวิสยั
ทัศน์ เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และทิศทางการด�ำเนินงานของ
บริษัท และติดตามการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงาน
อย่างมีจริยธรรม เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่าง
ครบถ้วนและถูกต้องอย่างสม�่ำเสมอ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป
• ปลาทูน่า
• ปลาซาร์ดีนและแมคเคอเรล
• ปลาแซลมอน
• ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

03 งบการเงิ น

กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจลงนามผู ก พั น บริ ษั ท : กรรมการบริ ษั ท
อย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราส�ำคัญ
ของบริษทั หรือในบางกรณีคณะกรรมการอาจก�ำหนดชือ่ กรรมการ
ผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทก็ได้

ฝ่ายองค์กร

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
• กุ้ง
• กุ้งล็อบสเตอร์
• ปลาแซลมอน
• ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ดังนี้
ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่ง
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับ
ส่วน 1 ใน 3
		
		 กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่ ว นปี ห ลั ง ๆ ต่ อไป ให้ ก รรมการคนที่ อยู ่ ใน
ต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง

ข้อ 20. ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ�ำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดังกล่าว จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
		
		 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่
		 ส�ำหรับข้อบังคับของบริษัทได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของ
บริษัท https://investor.thaiunion.com/misc/
aoa/20200921-tu-aoa-th.pdf ภายใต้ หั ว ข้ อ
“นักลงทุนสัมพันธ์”

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการ
ทั้งสิ้น 12 ท่านโดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน กรรมการ
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 1 ท่านและกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึง่ หากดูสดั ส่วน
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารแล้วจะเท่ากับ
1:1 ซึ่งสามารถถ่วงดุลกันได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการมี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์ของบริษัท
และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความหลากหลายทั้งทาง
ด้านประสบการณ์ท�ำงาน อายุ การศึกษา เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ
ถิ่นก�ำเนิด

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน

Thai Union
Board Skill Matrix 2021

ตลาดทุน

9
3
10

ด้านการจัดการ
การบริหารความเสี่ยง และการจัดการภาวะ
วิกฤต
กฎหมาย
ระบบการขนส่งและการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ และการปรับโครงสร้างฯ
การตลาด
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร /
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การกำ�กับดูแลกิจการ

135

ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
ตั้งแต่ 0 - 5 ปี 3 คน

25.00%

ตั้งแต่ 5 - 9 ปี 1 คน

8.33%

มากกว่า 9 ปี 8 คน

66.67%

ถิ่นกำ�เนิด

สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท

11
ประเทศไทย

1
ประเทศญี่ปุ่น

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน

สัญชาติ

7
1
7
3
2
4
6
8
5
12
8

ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
อาหารและการค้าปลีก

04 เอกสารแนบ

9

10
ไทย

1

1จีน

ญี่ปุ่น

กรรมการอิสระ 5 คน

41.67%

กรรมการบริหาร 6 คน

50.00%

			

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

อายุ (ปี)

40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89

เพศ

8.33%

ก�ำหนดให้กรรมการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษทั เพือ่ ให้กรรมการสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการ
ของบริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน ซึ่งบริษัทมีความจ�ำเป็นต้องเข้าไป
ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2
3
4
2
1

รายชื่อคณะกรรมการ

10
ชาย
2

หญิง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายไกรสร จันศิริ
นายเชง นิรุตตินานนท์
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายชวน ตั้งจันสิริ
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
นายชู ชง ชาน
นายโนริโอะ ไซกุสะ
ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
นายกีรติ อัสสกุล
นายนาถ ลิ่วเจริญ
นางพรรณสิรี อมาตยกุล
ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่นับรวมบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน

เฉพาะบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน

2
1
1
3
-

1
1
2
1
-

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

การตรวจสอบ

03 งบการเงิ น

องค์ประกอบอื่นๆ

ด้านการเงิน
การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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และผลการดำ � เนิ น งาน

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท: คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
ความสามารถที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ เช่น ด้านการตลาด ด้านการบัญชีการเงิน ด้านการบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นต้น

1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายเชง นิรตุ ตินานนท์
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ

4. นายชวน ตั้งจันสิริ
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
6. นายชู ชง ชาน

7. นายโนริโอะ ไซกุสะ
8. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

9. นายกีรติ อัสสกุล
10. นายนาถ ลิ่วเจริญ

11. นางพรรณสิรี อมาตยกุล

12. ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์

ต�ำแหน่ง

03 งบการเงิ น

การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
ประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไม่ได้เป็นบุคคล
เดียวกัน เพือ่ เป็นการแบ่งแยกหน้าทีด่ า้ นนโยบาย และการบริหารงาน
ออกจากกันอย่างชัดเจน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทมีรายนาม ดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ

ประธานกรรมการ
17 มีนาคม 2531
กรรมการ
8 เมษายน 2542
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
1 มกราคม 2533
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
17 มีนาคม 2531
กรรมการ
25 เมษายน 2545
กรรมการบริหาร
กรรมการ
30 เมษายน 2544
กรรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5 เมษายน 2562
กรรมการอิสระ
22 มีนาคม 2553
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
22 มีนาคม 2553
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
3 เมษายน 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
10 พฤษภาคม 2564
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
9 สิงหาคม 2564
กรรมการบริหารความเสี่ยง

จ�ำนวนปี
ที่ด�ำรงต�ำแหน่ง*
33 ปี 9 เดือน
22 ปี 9 เดือน
32 ปี - เดือน

32 ปี 9 เดือน
19 ปี 8 เดือน
21 ปี 8 เดือน

1 ปี 9 เดือน
10 ปี 9 เดือน

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการของบริษัท คือ นายไกรสร จันศิริ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง
ธุรกิจของบริษทั มาตัง้ แต่ปี 2531 รวมถึงเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ แม้จะขาด
คุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ แต่อย่างไรก็ดี ในปี 2564
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงมาตราในการถ่วงดุลอ�ำนาจทีเ่ หมาะสม
จึงมีการแต่งตัง้ กรรมการอิสระเพิม่ ขึน้ คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการ
อิสระเท่ากับร้อยละ 41.67 (5 ท่าน) ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ คณะ
(12 ท่าน) และหากดูสดั ส่วนกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารแล้วจะเท่ากับ 1:1 ซึ่งสามารถถ่วงดุลกันได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้ ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ก�ำกับดูแลการใช้
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานประจ�ำของบริษัท ด�ำเนินการควบคุม
การประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ บริษัท
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแล ติดตาม การ
บริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
อื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
บทบาทหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

10 ปี 9 เดือน
5 ปี 9 เดือน

0 ปี 8 เดือน

0 ปี 5 เดือน

* จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งค�ำนวณตั้งแต่ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
บริษทั ได้กำ� หนดและแยกอ�ำนาจของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน เพือ่ การถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความเป็นธรรม
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในเรื่องส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้จะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกครั้ง

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้รบั มอบอ�ำนาจหน้าทีจ่ ากคณะกรรมการ
บริษัท ให้มีอ�ำนาจในการจัดการซึ่งรวมถึงการ ก�ำหนดนโยบาย
การตัดสินใจ และการใช้อ�ำนาจจัดการบริษัทอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
โดยมีหน้าที่ดังนี้
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้ อ บั ง คั บ นโยบาย ข้ อ ก� ำ หนด กฎระเบี ย บ มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. รับผิดชอบการจัดท�ำนโยบายธุรกิจของบริษทั แผนงานทางธุรกิจ
และงบประมาณ เพื่อน�ำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจ
ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
3. ติดตามและรายงานฐานะของบริษัท ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง
และกลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละแผนงาน เพื่ อ
สนับสนุนธุรกิจให้มีการเติบโต
4. มีอ�ำนาจในการท�ำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่ก�ำหนด
ไว้ในนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั ขิ องบริษทั เรือ่ ง อ�ำนาจอนุมตั ิ
ด�ำเนินการ

04 เอกสารแนบ
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5. ดูแลให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน นโยบาย
ก�ำกับดูแลกิจการ
6. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
7. ติดต่อสือ่ สารกับสาธารณชน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เพื่อภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
8. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีอำ� นาจในการออก/แก้ไข/
เพิ่มเติม/ปรับปรุง ระเบียบ ค�ำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท�ำงานของบริษัท
9. ให้มอี ำ� นาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุ คล
อืน่ ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�ำนาจช่วง และ/
หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบ
อ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก�ำหนด และต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือ
มอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือผู้รับ
มอบอ�ำนาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สามารถอนุมตั ริ ายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรือ
อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุมตั ไิ ว้

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริหารในบริษทั อืน่ ที่ไม่ใช่บริษทั ในกลุ่มได้ไม่เกิน
3 บริษัท โดยการด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการเป็นประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั และห้าม
มิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่
บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์
สูงสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะสามารถอุทิศเวลาในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี อ� ำ นาจและหน้ า ที่ จั ด การบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้
กรรมการยังมีหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของ
บริษทั และก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้เสียใน
สัญญาทีท่ ำ� กับบริษทั หรือถือหุน้ เพิม่ ขึน้ ลดลงในบริษทั หรือบริษทั
ในเครือในระหว่างรอบปีบัญชี ทั้งนี้ อ�ำนาจการตัดสินใจและดูแล
การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ดั ง กล่ า ว เว้ น แต่ เ รื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง
คณะกรรมการต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนด�ำเนินการ

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเปลีย่ นแปลงราคามูลค่าหุน้ หรือเพิม่ / ลดทุนจดทะเบียน
เพิ่มจ�ำนวนกรรมการบริษัท
การท� ำ รายการที่ ก รรมการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อยู ่ ใ นข่ า ยที่
กฎหมาย หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระบุให้ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาทและความรับผิดชอบ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั และการก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการทั้งหลาย
ของบริษัท
2) ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร
3) ทบทวนและอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั เป็นประจ�ำ
ทุก 5 ปี
4) ก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้
ฝ่ายบริหารน�ำไปปฏิบัติ
5) ติ ด ตามให้ มี ก ารน� ำ กลยุ ท ธ์ เป้ า หมายและนโยบายต่ า งๆ
ไปปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้
6) ควบคุมดูแลการปฏิ บัติงานของฝ่ ายบริ ห ารให้ บริ ห ารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าปีละ
5 ครั้ง
8) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อรายงาน
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ และขออนุมตั ิ
ส�ำหรับมติต่างๆ ที่นอกเหนือจากอ�ำนาจของคณะกรรมการ
9) ติดตามผลการด� ำ เนิ น งานและฐานะการเงิ น ของบริ ษัท และ
บริษัทย่อย
10) อนุ มั ติง บการเงิ น รายไตรมาสและประจ� ำ ปี และรายงาน
ประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท ตามข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทยและส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11) จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้
ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงาน
ทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการบั ญ ชี และนโยบายการบั ญ ชี ที่ เ หมาะสม
โดยถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
12) ก� ำ หนดให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน ระบบการ
ตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
13) เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

14) เสนอกรรมการที่ อ อกตามวาระและกรรมการเข้ า ใหม่
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15) เสนอการจ่ายเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
16) อนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเสนอ รวมถึงรายการ
เกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึง่ ตามทีก่ ำ� หนดโดยหลักเกณฑ์และข้อบังคับของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
17) อนุมตั กิ ารท�ำธุรกรรมสัญญาใดๆ ในเรือ่ งภาระผูกพัน การก่อหนี้
และการค�้ำประกันของบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง
18) ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ
19) ก�ำหนดการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานกรรมการ
บริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
20) อนุมัติให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์
อั ก ษรและทบทวนนโยบายและการปฏิ บั ติตามนโยบาย
เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
21) จั ด ให้ มี ก ารจั ด ท� ำ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ และนโยบายต่ อ ต้ า น
คอร์รปั ชันทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนั ก งานทุ ก คนเข้ า ใจถึ ง มาตรฐานด้ า นจริ ย ธรรมและ
แนวทางปฏิบตั ทิ บี่ ริษทั ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนติดตาม
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
อย่างจริงจัง
22) อนุ มั ติแ ต่ ง ตั้ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท จั ด ท� ำ และหรื อ เก็ บ รั ก ษา
เอกสาร
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
• รายงานประจ�ำปีและแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล
• รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ที่ มี คุ ณ สมบั ติเ กี่ ย วกั บ ความเป็ น อิ ส ระตามแนวทางเดี ย วกั น
กับคุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง คุ ณ สมบั ติแ ละขอบเขตการด� ำ เนิ น งาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ปฏิ บั ติห น้ า ที่ อื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ตามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
23) ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับการเป็นกรรมการบริษัท
จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยและส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้
ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ทัง้ นี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษทั และมีความเข้มงวดกว่าข้อก�ำหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ ก รรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห าร
ได้มีโอกาสประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุม เพือ่ ให้กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารได้พดู คุยหารือเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการร่วมด้วย ส�ำหรับปี 2564 มีการประชุมกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 โดยมี
กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมจ�ำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
การเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ก� ำ หนดให้
คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�ำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ คณะและไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้ นี้ กรรมการอิสระต้องเป็นบุคคล

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและพร้อมที่จะเข้าร่วม
ประชุ ม อย่ า งสม�่ ำ เสมอ ทั้ ง การเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย การประชุมผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดให้ มี อ งค์ ป ระชุ ม ขั้ น ต�่ ำ
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ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็น
องค์ประชุม รวมถึง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการ ก็ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปีนั้นด้วย การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในปี 2564 สามารถพิจารณารายละเอียดได้ใน
หั ว ข้ อ 8.1.2 การเข้ า ร่ ว มประชุ ม และการจ่ า ยค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการรายบุคคล
การใช้ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดมาตรการป้ อ งกั น การใช้ ข ้ อ มู ล ภายในเพื่ อ หา
ผลประโยชน์ ข องกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารโดยการแจ้ ง ให้ ทุ ก ท่ า น
รับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�ำนักงานก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันที
ไม่เกิน 3 วันท�ำการหลังจากวันที่ ซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษทั และไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบ
ข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคล
ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูล
ภายในของบริ ษั ท ซึ่ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนและส่ ง
ผลกระทบต่อการเคลือ่ นไหวของราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นในกรณีทรี่ าคาหุน้ มีการ
เปลี่ยนแปลงติดต่อกันเป็นเวลานาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์
ของตลาดโดยรวม ซึ่งท�ำให้รายการซื้อขายดังกล่าวของผู้บริหาร
เกิดขึน้ ตามสถานการณ์ของตลาดเท่านัน้ นอกจากนี้ กรรมการและ
ผูบ้ ริหารยังทราบถึงบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการจัดให้มีสายงานตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่สอดส่อง
ดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่ส�ำคัญอย่าง
สม�่ำเสมอ และให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผลซึ่งจะ
ส่งเสริมความน่าเชือ่ ถือให้กบั งบการเงิน ตลอดจนมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีการก�ำหนดและประเมินความเสี่ยง
ของกิจการ ก�ำหนดมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยง และมี
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งการด�ำเนินงาน และการ
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance control) การจัดการ
ความเสี่ยงและการให้ความส�ำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

(1)
(2)
(3)
(4)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

การบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินปัจจัย
เสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งคณะ
ท�ำงานจะประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงในสายงาน
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ โดยจะท�ำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย ง เพื่ อ ก� ำ หนดมาตรการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ออกเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ ง
นั้น หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น รวมถึงการติดตามผล
ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ ก� ำ หนดไว้ และประสานงานกั บ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ต่อไป
การเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการเห็นความส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง
ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีการสื่อสาร
ข้อมูลของบริษัทในส่วนของการด�ำเนินงานและสถานะทางการเงิน
ภายใต้ ก รอบของกฎหมาย อย่ า งชั ด เจนทั น เวลา เพื่ อ ท� ำ ให้
กลุม่ เป้าหมายมีความเข้าใจในบริษทั ได้อย่างถูกต้อง ซึง่ จะท�ำให้บริษทั
ได้รบั การยอมรับและสนใจทีจ่ ะเข้ามาลงทุน อีกทัง้ ยังท�ำให้บริษทั ได้รบั
มุมมองของสาธารณชนที่มีต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวาง
เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป โดยจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะ
เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ติด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และให้ ค วามสะดวกแก่
นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างเท่าเทียมกัน มีการพบปะกัน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ รั บ ทราบข้ อ มู ล ของบริ ษั ท และแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นระหว่างกัน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

และผลการดำ � เนิ น งาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายและมาตรการดู แ ล
รวมทั้งติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความ
เหมาะสมของรายการอย่างเป็นอิสระภายในกรอบของการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือปฏิบัติมาโดยสม�่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ของ
บริษัทเป็นส�ำคัญ เสมือนเป็นการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
และได้จดั ท�ำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป
ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจ�ำปีอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั หากมีวาระใดทีก่ รรมการและ
ผู้บริหารมีส่วนได้เสียจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการโดยการงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนัน้ ๆ
• บริษัทยังก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้
บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรายงาน
การมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ร ายงานโดยกรรมการและผู ้ บ ริ ห าร
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรือ่ ง
การรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลทีม่ ี
ความเกี่ยวข้อง โดยที่มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน
ให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จั ด การกิ จการของบริ ษัท และบริ ษัท ย่ อย ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ บ ริ ษัท
มีข้อมูลประกอบการด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการท�ำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจน�ำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้
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โครงสร้างการถือหุ้นและอัตราส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการโดยนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ
รายชื่อ
คณะกรรมการบริษัท

จ�ำนวนหุ้น
ณ 1 ม.ค.
2564

%

ซื้อ
ระหว่างปี

ขาย
โอนเข้า (ออก)
ระหว่างปี

จ�ำนวนหุ้น
ณ 30 ธ.ค.
2564

%

1. นายไกรสร จันศิริ
คู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

174,804,288
56,330,432

4.84

2. นายเชง นิรุตตินานนท์
คู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

200,442,084
67,932,032

5.62

3. นายชวน ตั้งจันสิริ
คู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

38,668,000
-

0.81

4. นายธีรพงศ์ จันศิริ
คู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

399,736,164
109,329,048

10.67

63,442,980
-

1.33

63,442,980
-

1.33

6. นายโนริโอะ ไซกุสะ
คู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

n/a

-

n/a

7. นายชู ชง ชาน
คู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

12,295,272
-

0.26

12,295,272
-

0.26

-

n/a

-

n/a

9. นายกีรติ อัสสกุล
คู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

103,248

0.00

103,248

0.00

10. นายนาถ ลิ่วเจริญ
คู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

n/a

-

n/a

11. นางพรรณสิรี อมาตยกุล
คู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

n/a

-

n/a

12. ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์
คู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวมจ�ำนวนหุ้น
และอัตราส่วน

-

n/a

-

n/a

1,123,083,548

23.54

5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
คู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
คู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2,200,000 (4,632,000)
(980,000)

16,500,000

18,700,000 (4,632,000)

174,804,288
56,330,432

4.84

200,442,084
65,500,032

5.57

37,688,000
-

0.79

416,236,164 11.01
109,329,048

(980,000)

1,136,171,548 23.81

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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25/2560
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25/2560
40/2564
2/2552
1/2552

EDP
TLCA
HCI
HRP

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

Director Certification Program
Director Accreditation Program
The Role of Chairman Program
The Role of Compensation Committee
Audit Committee Program
Understanding the Fundamental of Financial Statement
How to Develop a Risk Management Plan
Handling Conflict of Interest
Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Advance Audit Committee Program
DCP:
DAP:
RCP:
RCC:
ACP:
UFS:
HRP:
HCI:
EDP:
AACP:

10/2544

86/2553
183/2553

187/2564

15/2550

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายไกรสร จันศิริ
นายเชง นิรุตตินานนท์
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายชวน ตั้งจันสิริ
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
นายชู ชง ชาน
ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
นายกีรติ อัสสกุล
นายนาถ ลิ่วเจริญ
นางพรรณสิรี อมาตยกุล
ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์

16/2545
70/2549 48/2548 14/2549
27/2546
5/2550
120/2558
2551

10/2548 7/2550

UFS
ACP
RCC
RCP

นางพรรณสิรี อมาตยกุล Advanced Audit Committee Program (AACP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ครั้งที่ 40/2564

DAP

นายเชง นิรุตตินานนท์ Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ครั้งที่ 187/2564

ส�ำหรับกรรมการของบริษัทที่มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทยได้ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ควรทราบ: โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างกรรมการ ตลอดจนขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เรือ่ งทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการด�ำเนินงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกท่านสามารถเข้ารับการพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ช่วยให้กรรมการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ำ� กับดูแลกิจการของ
บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับในปี 2564 กรรมการที่ได้รับการอบรมเพิ่มเติม ได้แก่

03 งบการเงิ น

AACP

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด�ำเนินงานด้านต่างๆ
ของบริษัท และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงการชี้แจงนโยบายด้านต่างๆ ของบริษัทให้กรรมการได้ทราบ
ทั้งในส่วนของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและมีสาระในการปฐมนิเทศ ดังนี้

12/2554

หลักสูตร
ผู้บริหาร
ระดับสูง

การปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2564 บริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการใหม่ จ�ำนวน 2 ท่าน บริษทั จึงได้ทำ� การปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ รวมทัง้ จัดส่งคูม่ อื กรรมการ
เข้าใหม่และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบายที่ส�ำคัญ เช่น นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักเกณฑ์และการจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสีย นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปให้กรรมการเข้าใหม่รับทราบ

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน

DCP

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายชื่อ
คณะกรรมการบริษัท
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25/2563

คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง โดยเริ่มจากปี 2556 เป็นต้นมา โดยประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบ่งเป็นการประเมินรายบุคคลและทั้งคณะด้วยตนเองเป็นประจ�ำทุกปี

นายไกรสร จันศิริ
นายเชง นิรุตตินานนท์
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายชวน ตั้งจันสิริ
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
นายชู ชง ชาน
ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
นายกีรติ อัสสกุล
นายนาถ ลิ่วเจริญ
นางพรรณสิรี อมาตยกุล
ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การด�ำเนินการในการประชุมชุดย่อย
3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคลหัวข้อการประเมิน ดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมคณะกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4) การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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ACF
ELP
NDC
รายชื่อ
คณะกรรมการบริษัท

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง: สถาบันวิทยาการตลาดทุน

NDC: National Director Conference
ACF: Audit Committee Forum
Cashflow: หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการจัดท�ำงบกระแส กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Discussion: A discussion on corporation’s preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era
วิทยาการการจัดการ: หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ELP: Ethical Leadership Program (IOD จัดร่วมกับ Thai CAC)
วพน.: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14/2562 / สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
บยส.: หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 25/2563 / สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

1/2561

14/2562

ขั้นตอนในการประเมิน
1. ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินประจ�ำ ผ่านทางอีเมลให้กรรมการทุกท่านประเมินเป็นประจ�ำทุกปี
2. รวบรวมแบบประเมินและผลคะแนนซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1. ดีเยี่ยม 2. ดี 3. พอใช้ และ 4. ควรปรับปรุง รวมถึงจัดท�ำรายงาน
ผลการประเมินดังกล่าวเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินร่วมกัน
และก�ำหนดวิธีการพัฒนาการปฏิบัติงานของกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน
ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้มีแนวทางในการปรับปรุงงานในการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

Cashflow Discussion

วิทยาการ
การจัดการ

วพน.

บยส.

Other

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

01 การประกอบธุ ร กิ จ

และผลการดำ � เนิ น งาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO) ซึง่ พิจารณาจากเป้าหมาย
และสถานะของความส�ำเร็จของแต่ละเป้าหมาย โดยมีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
1) ความเป็นผู้น�ำ
2) การก�ำหนดกลยุทธ์
3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4) การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน
5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
7) การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8) การสืบทอดต�ำแหน่ง
9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10) คุณลักษณะส่วนตัว
เลขานุการบริษทั ได้จดั ส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้แก่กรรมการ ซึง่ ได้สรุปผลและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดยมีระดับคะแนนประเมิน ดังนี้
•
•
•
•
•

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ทัง้ นี้ ในปี 2564 บริษทั ได้ดำ� เนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นรายบุคคล
และทัง้ คณะ ซึง่ ผลประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการเห็นว่าได้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รบถ้วน
ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย
รวมทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการเพือ่ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองก่อนน�ำประเด็นส�ำคัญ
เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด
กรรมการชุดย่อย ดังนี้

1) คณะกรรมการบริหาร
(Executive committee: ExCom)
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาจั ด ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
ในปี 2562 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารการจัดการ โดย
ให้ท�ำหน้าที่แทนคณะกรรมการ ภายในกรอบอ�ำนาจวงเงินอนุมัติ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั จดทะเบียน
หรือของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน แต่ไม่เกิน 100
ล้านเหรียญสหรัฐ ท�ำให้กรอบอ�ำนาจของ ExCom จะเปลี่ยนแปลง
ไปในแต่ละปีตามงบการเงินประจ�ำปีเพือ่ สะท้อนถึงผลการด�ำเนินการ
ของบริษัท โดยส�ำนักเลขานุการบริษัทจะท�ำหน้าที่แจ้งจ�ำนวนเงิน
ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการทราบ เมื่อรายงานประจ�ำปีของบริษัท
ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยคณะกรรมการบริหาร มีกรรมการทัง้ หมด 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายเชง นิรุตตินานนท์
ประธานคณะกรรมการ
		
บริหาร
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ
กรรมการบริหาร
3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
กรรมการบริหาร
4. นายลูโดวิค การ์นิเยร์
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1) ให้ ก รรมการบริ ห ารมี อ� ำ นาจด� ำ เนิ น การตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและ
ข้อบังคับของบริษัทโดยให้ท�ำหน้าที่แทนคณะกรรมการ ภายใน
กรอบอ�ำนาจวงเงินอนุมัติไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน หรือของบริษัทจดทะเบียน
และบริษัทย่อยรวมกัน แต่ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ
2) พิจารณาโครงการลงทุน ควบรวมกิจการ (M&A) การตั้ง
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน ถอนการลงทุน เจรจา
ต่อรอง และด�ำเนินการอื่นใด เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุ
วัตถุประสงค์
3) มีอำ� นาจจัดท�ำ เสนอแนะ และก�ำหนดนโยบาย แนวทางธุรกิจและ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

4) ก�ำหนดแผนธุรกิจ อ�ำนาจการบริหารงาน ก�ำหนดงบประมาณ
ส�ำหรับประกอบธุรกิจประจ�ำปี และงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และด�ำเนิน
การตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
5) มี อ� ำ นาจด� ำ เนิ น กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานทั่ ว ไป
ของบริษัท และอนุมัติโครงการรายจ่ายฝ่ายทุน รวมทั้งจัดตั้ง
โครงสร้างองค์กร และการบริหาร
6) มี อ� ำ นาจพิ จ ารณาอนุ มั ติก ารกู ้ ห รื อ การขอสิ น เชื่ อ ใดๆ
จากสถาบั น การเงิ น การเปิ ด บั ญ ชี ธ นาคาร รวมตลอดถึ ง
การเข้าเป็นผู้ค�้ำประกัน หรือการช�ำระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพื่อ
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพื่อการ
ลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการด�ำเนินงานต่างๆ เป็นต้น
ทัง้ นี้ มีการก�ำหนดวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการ หรือเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าว
อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้ น อยู ่ กั บ
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท
7) มีอ�ำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในต�ำแหน่งที่
ไม่สูงกว่าต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลา
จากคณะกรรมการบริษัท
อนึง่ การอนุมตั ริ ายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการ
อนุมตั กิ ารเข้าท�ำรายการทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการบริหารหรือผูร้ บั มอบ
อ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมตั กิ ารเข้าท�ำรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตาม
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศก�ำหนด) กับบริษัท
หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าท�ำรายการที่เป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อนุมัติไว้ ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการมีอ�ำนาจ
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหารได้ตามที่จ�ำเป็นหรือเห็นสมควร
ทั้ ง นี้ กรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบอ� ำ นาจให้ บุ ค คลอื่ น
ท�ำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามปกติธุรกิจ การ
มอบอ�ำนาจดังกล่าวได้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และมีการก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบอ�ำนาจไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการมอบอ�ำนาจที่
ท�ำให้ผรู้ บั มอบอ�ำนาจสามารถอนุมตั ริ ายการทีบ่ คุ คลดังกล่าวหรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทผู้มอบอ�ำนาจหรือบริษัทย่อย
โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริหารจัดประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
สรุปหน้าทีแ่ ละการอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริหาร ประจ�ำปี 2564
มีดังนี้
1. พิจารณาและอนุมตั กิ ารลงทุนและโครงการ M&A ภายในขอบเขต
ของคณะกรรมการบริหารและเป็นไปตามทิศทางและเป้าหมาย
ของกลยุทธ์กลุ่มบริษัท
2. พิจารณาและอนุมัติการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือ
ซึ่งรวมถึงการเพิ่มทุน การลดทุน การปรับโครงสร้างทุน หรือ
การขายกิจการ รวมถึงการให้หลักประกันหรือหลักประกัน
แก่บริษทั ย่อยของไทยยูเนีย่ นในการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
ทั้ ง นี้ ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ รายการเกี่ ย วโยงตามที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศก�ำหนด
3. พิจารณาและอนุมัติการให้วงเงินเครดิตค่าสินค้าแก่ลูกค้าของ
บริษัทและบริษัทในเครือ
4. พิจารณา ให้ค�ำแนะน�ำ และอนุมัติการท�ำประกันภัยรายการ
ส�ำคัญของกลุ่มบริษัท

2) คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครั้งแรก
ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2542 เพือ่ ให้การสนับสนุนและปฏิบตั กิ าร
ในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ที่ เ สนอแก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น สอบทานระบบบริ ห าร
ความเสี่ ย ง ระบบควบคุ ม ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและ
ธรรมาภิบาล และก�ำกับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้ง
สอบทานการจัดท�ำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและ
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ
เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึง่ ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีส่ ำ� นักงาน
คณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก�ำ หนด
และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน การบริหารองค์กร
กฎหมาย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ กรรมการอิสระ
ทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท

และผลการดำ � เนิ น งาน

1. นายนาถ ลิ่วเจริญ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านงบการเงิน
(ปริญญาโท MBA (Management)
University of Sarasota ประเทศสหรัฐอเมริกา)
(ปริญญาตรี BBA (Accountancy& Management /
Eckerd College-St. Petersburg ประเทศสหรัฐอเมริกา)
3. นางพรรณสิรี อมาตยกุล
กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านงบการเงิน
(ปริญญาโท MBA University of California,
Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา)
(ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

5.

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

10.

บริษัทได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย
กรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด ทีม่ คี วาม
เป็นอิสระหรือเป็นไปตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
และมีความรูป้ ระสบการณ์ทจี่ ะสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน
การตั ด สิ น ใจต่ า งๆ ของคณะกรรมการให้ เ ป็ น ไปโดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ รวมทั้งท�ำหน้าที่อื่น
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุป ดังนี้
1.
2.
3.

4.
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และ
ให้ ร ายงานผลการปฏิ บั ติง านให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้

สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่
ก�ำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน ตาม
กรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control
Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการ
และมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
สอบทาน “แบบประเมิ น ผลความเพี ย งพอของระบบ
การควบคุ ม ภายใน” ซึ่ ง สายงานตรวจสอบได้ ต รวจสอบ
และประเมินผลแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ

6.
7.

8.

9.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ ให้กับ
หน่ ว ยงานเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายใน
ของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
สอบทานกระบวนการตรวจสอบและระบบการบริ ห าร
ความเสี่ยงขององค์กร
สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ก ระบวนการควบคุ ม และติ ด ตาม
การปฏิ บั ติง าน (Compliance) ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และ
กฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท รวมทั้ ง
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมภายใน รายงานการเงิน
การบริหารความเสี่ยง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลและระบบเครือข่าย และเสนอแนวทางการปรับปรุง
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สอบทานให้ ก รรมการตรวจสอบมี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติง านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�ำทุกปี
สอบทานและให้ ค วามเห็ น ในการปฏิ บั ติง านของสายงาน
ตรวจสอบและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรือ่ งต่างๆ
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความ
เป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอ
ค่ า ตอบแทนและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของ
ผู ้ ส อบบั ญ ชี บ ริ ษั ท และจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ ส อบ
บัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และ
ก�ำลังพลของสายงานตรวจสอบ
สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของ
สายงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือ
เลิกจ้างผู้จัดการทั่วไป – สายงานตรวจสอบ
พิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบโดยพิจารณา
จากการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละรายงานต่างๆ รวมทัง้ สายการบังคับ
บัญชา
สอบทานความพอเพียงของระบบก�ำกับดูแลของบริษัทและ
บริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พิ จ ารณาจั ด หาที่ ป รึ ก ษาภายนอก เพื่ อ ให้ ค� ำ แนะน� ำ หรื อ
ช่วยเหลือในการตรวจสอบภายใน
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20. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตร
ของสายงานตรวจสอบให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
21. ออกไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานในบริษัท บริษัทย่อยในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงาน ระบบ
บริหารความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร
สิง่ แวดล้อม ระบบสารสนเทศทีใ่ ช้งาน รวมทัง้ ความปลอดภัย
ในโลกไซเบอร์ ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับการจัดท�ำงบการเงิน
ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
เข้ า เยี่ ย มชมโรงงานเพื่ อ ดู ก ระบวนการผลิ ต การบริ ห าร
คลังสินค้าและสภาพแวดล้อมทั่วไป
22. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
ตามแนวทางของหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลต่ า งๆ อย่ า งมี
ประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่
สายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้วเพื่อมั่นใจว่า
บริษทั มีระบบต่างๆ ในการต่อต้านคอร์รปั ชันตามทีไ่ ด้รายงาน
ไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
23. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการ
บริ ษั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
มีอำ� นาจเรียก สัง่ การให้ฝา่ ยจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงาน
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร
ตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจ�ำเป็น รวมทัง้ แสวงหาความเห็นทีเ่ ป็นอิสระจาก
ทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอืน่ ใดเมือ่ เห็นว่าจ�ำเป็นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บั ติ ง านภายในขอบเขตหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบตามค�ำสัง่ ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษทั โดยตรงต่อผูถ้ อื หุน้
ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการรับทราบกรณีที่
ผูส้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการผูจ้ ดั การ
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินการของบริษัทกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา
308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ
มาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
ผู้สอบบัญชี

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ
มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
2.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.2 การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญ
ในระบบควบคุมภายใน
2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารไม่ ด� ำ เนิ น การให้ มี ก าร
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบก� ำ หนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือ
การกระท�ำดังกล่าวต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ า้ งต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และคณะกรรมการของบริษทั ยังคง
มีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอ
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียด
การปฏิ บั ติง านของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ใ น “รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ” ในส่วนที่ 2

องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการ
ตรวจสอบ 2 ท่ า น โดยทั้ ง สามท่ า นเป็ น กรรมการอิ ส ระ ซึ่ ง มี
คุณสมบัติตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด และเป็นผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบัญชีและการเงิน
การบริหารองค์กรและกฎหมาย ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกท่าน
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งาน หรื อ ที่ ป รึ ก ษาใดๆ ของบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูแ้ ต่งตัง้ เลขานุการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่เห็นสมควร

อ�ำนาจหน้าที่
1. สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหารือ
หรือตอบค�ำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สามารถขอค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท หรืออาจจ้าง
ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้ หากมีความจ�ำเป็น

และผลการดำ � เนิ น งาน

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่
คณะกรรมการบริษทั จะมีความเห็นเป็นอย่างอืน่ ในกรณีทตี่ ำ� แหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้อง
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้มีจ�ำนวนครบตามที่
ก�ำหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ นต�ำแหน่ง
ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration committee)
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 1 ท่าน โดยกรรมการทั้งสองท่านเป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก� ำ หนด และมี ค วามรู ้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน
ในปั จ จุ บั น คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้
1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายนาถ ลิ่วเจริญ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ส่วนของการสรรหา
1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต�ำแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง
2. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหา ตลอดจน
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและเสนอชื่ อ กรรมการของบริ ษั ท และ
กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติ
3. ปฏิ บั ติง านอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา
ส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

1. พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนส�ำ หรับคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น
ตัวเงิน
2. น�ำเสนอแผนการก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาและเสนอผู ้ ถื อ หุ ้ น
เพื่ออนุมัติ
3. เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ หมาะสมต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. น� ำ เสนอค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ ท่ี เ หมาะสมส� ำ หรั บ
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
5. ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างส�ำหรับพนักงาน และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
6. ทบทวนข้ อ เสนอของฝ่ า ยจั ด การเกี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทน
และผลประโยชน์ ข องผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
7. จัดท�ำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
8. ปฏิ บั ติง านอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน
เป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก� ำ หนด และมี ค วามรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้
ความเข้าใจถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตน คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการตามที่เห็นสมควร

04 เอกสารแนบ
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4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management committee)
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน กรรมการที่เป็น
ผูบ้ ริหารจ�ำนวน 2 ท่าน และผูบ้ ริหาร 2 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่
เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด และมีความรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์ทเี่ หมาะสม ตลอดจนมีความรูค้ วามเข้าใจถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน ประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้
1. นายกีรติ อัสสกุล
		
2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
			
3. นางพรรณสิรี อมาตยกุล
			
4. ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์
			
5. นายธีรพงศ์ จันศิริ
			
6. นายชู ชง ชาน
			
7. นายลูโดวิค การ์นิเยร์
			
8. นายอดัม เบรนนัน
			

ประธานคณะกรรมการ
ความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

1.

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ
ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติค รบถ้ ว น
เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้กรรมการ
สรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนมี จ� ำ นวนครบตามที่ ก� ำ หนด
โดยบุ คคลที่ เ ข้ า เป็ น กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
อยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนที่ตนแทน

2.

ทั้งนี้ รายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนอยู ่ ใ นรายงานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ส่วนที่ 2

6.

3.
4.
5.

7.

ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสม
ติ ด ตามและพั ฒ นากรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
จัดให้มกี ารประเมิน วิเคราะห์และทบทวนความเสีย่ งของบริษทั
และบริษทั ย่อยอย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ในการก� ำ หนดระดั บ ความเสี่ ย ง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงของบริษัท (Risk Assessment Criteria)
รั บ ทราบและพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ต่ อ ผลการประเมิ น
ความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ งว่าเพียงพอและเหมาะสม
ก�ำกับดูแลผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
ว่าได้น�ำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
รายงานความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และสิ่งที่
ควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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9.
10.
11.
12.

13.

สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทและบริษัทย่อย
ก� ำ กั บ ดู แ ลและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติง านของฝ่ า ยบริ ห าร
ความเสีย่ งให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้
สื่ อ สารและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความเสี่ ย งและการจั ด การ
ความเสีย่ งกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
ให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะในการใช้ บ ริ ก ารจากบุ ค คล
ภายนอก เพื่อให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ
ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างบุคคลภายนอก เพือ่
ช่วยในการปฏิบัติงานของส่วนบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่มี
ปริมาณงานมากเกินกว่าอัตราก�ำลังคนของฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง
ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอัน
เกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทีเ่ ป็นกรรมการ
อิสระ 1 ท่าน และกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก� ำ หนด และมี ค วามรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้
ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการตามที่เห็นสมควร

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสีย่ งแทน
เพื่อให้มีจ�ำนวนครบตามที่ก�ำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ
บริหารความเสี่ยงแทน อยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน
ทั้ ง นี้ ร ายละเอี ย ดการปฏิ บั ติง านของคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสีย่ งอยูใ่ นรายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ส่วนที่ 2

และผลการดำ � เนิ น งาน

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
		
2. นายอดัม เบรนนัน
		
3. นายชู ชง ชาน
		
4. นายติน ชู ชาน
		
5. นายคูลชาน ซิงห์
		
6. นายลูโดวิค การ์นิเยร์
		

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

5) คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustanable Development Committee)
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557 และได้มีการปรับโครงสร้าง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน
2 ท่าน และผู้บริหารจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท

ประธานคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประธานคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ร่วม)
กรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
กรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
กรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
กรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
1. ให้ค�ำน�ำและก�ำหนดแนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ ในการพัฒนา
ความยั่งยืน ก�ำหนดนโยบายและแผนการด�ำเนินงาน เพื่อ
สนับสนุนเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท
2. ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สาคัญในการพัฒนาความ
ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและ
มาตรฐานการสร้างความยั่งยืนต่างๆ เช่น UN Sustainable
Development Goals (SDGs), Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) และ Corporate Sustainability
Assessment (CSA)
3. ตรวจสอบและควบคุ ม การด� ำ เนิ น การของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไป
ตามที่เป้าหมายและพันธกิจของบริษัทที่ตั้งไว้ ซึ่งรวมไปถึงแต่
ไม่จำ� กัดเพียง พันธกิจเกีย่ วกับแหล่งทีม่ า (Tuna) บรรจุภณ
ั ฑ์
(Packaging) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) และนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยนชน (Human
Rights-related Policy)
4. จัดตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ผู้อำ�นายการกลุ่ม
ด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ผู้อำ�นายการกลุ่ม
ด้านกิจการ
กลุ่มบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านการเงินกลุ่มบริษัท

ผู้อำ�นายการกลุ่ม
ด้านนวัตกรรม

ผู้อำ�นายการกลุ่ม
ด้านพัฒนาธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์

ผู้อำ�นายการกลุ่ม
ด้านทรัพยากรบุคคล

กรรมการผู้จัดการ
Thai Union
Ingredients

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารภายใต้นิยามตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
นายลูโดวิค การ์นิเยร์
นายชู ชง ชาน
ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
นายลีโอนาร์ดัซ คูเลน
นายคูลชาน ซิงห์
นายอดัม เบรนนัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านการเงินกลุ่มบริษัท (GROUP CFO)
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม ด้านกิจการกลุ่มบริษัท
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม ด้านนวัตกรรม
กรรมการผู้จัดการ Thai Union Ingredients
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม ด้านทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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และผลการดำ � เนิ น งาน

โดยมี นางสาวอรุณรัตน์ สุรัตนจินดาภรณ์ ต�ำแหน่งรองผู้จัดการ
ทั่วไป บัญชีและควบคุม (โรงงาน) เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม
ดูแลการท�ำบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก�ำหนด ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง ก�ำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท�ำบัญชี พ.ศ.
2557 และขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ไว้ โดยได้ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้
ต่อเนือ่ งทางด้านบัญชีทเี่ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
เลขที่ ทจ. 39/2559 ข้อ 17 (6) ครบถ้วนแล้ว (ไม่น้อยกว่า
12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
และผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการจะได้ รั บ การอนุ มั ติจ ากที่ ป ระชุ ม สามั ญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ซึ่งผ่านการพิจารณาและน�ำเสนอโดยคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนของกรรมการ
อยู่ในลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ตลอดจนกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่เพิ่มขึ้นก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม เช่น
เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
นโยบายและโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำ 2564
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินส�ำหรับ กรรมการอิสระ และ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 8 ราย (ซึ่งรวมถึงกรรมการ
อิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ได้ลาออกระหว่างปี 2564
รวมจ�ำนวนเงิน 13.54 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการแต่ละท่าน และการพิจารณาจัดสรรตามนโยบาย
การจ่ า ยค่ า ตอบแทน ซึ่ง ได้ รั บ อนุ มั ติจ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ทั้งนี้ นโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าว อันประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

ค่าตอบแทน
รายเดือน
คณะกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการ
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)
• กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)
• กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)
• กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)
• กรรมการบริหาร

ค่าเบี้ยประชุม/
ค่าตอบแทนรายปี
ครั้ง
เม.ย. 2564 – มี.ค. 2565

80,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00

40,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

60,000,00
30,000.00

-

-

-

360,000.00
180,000.00

-

-

360,000.00
180,000.00
120,000.00
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03 งบการเงิ น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการได้ทบทวนและอนุมัตินโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร
เป็นประจ�ำทุกปี โดยการก�ำหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร เป็นเงินเดือน
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และโบนัสประจ�ำปี ซึ่งพิจารณาจาก
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของผูบ้ ริหาร
แต่ละท่าน ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรม
เดียวกัน ส่วนอัตราการจ่ายเงินโบนัส กรณีที่ผลงานเป็นไปตาม
เป้าหมายทั้งในส่วนของพนักงานและของบริษัท ผู้บริหารจะได้รับ
เงินรางวัลในอัตราร้อยละ 25 – 30 ของเงินเดือนรวมทั้งปี ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส�ำหรับในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหาร
จัดการเรื่องค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (ซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับ
พนักงานทั่วไป) มีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับทราบและมีความเห็นร่วมกันในส่วนของเป้าหมาย
การปฏิบตั งิ านประจ�ำปี ซึ่งส่งผลไปสูเ่ ป้าหมายร่วมกัน
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ทีเ่ รียกว่าเป้าหมายร่วม
(Enterprise Objectives) ประจ�ำปีที่ได้ตั้งไว้
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการบันทึก
เข้ า ไปในเป้ า หมายการท� ำ งานประจ� ำ ปี ร ายบุ ค คล
เรียบร้อยแล้ว ก็ยังมีการติดตามความคืบหน้าของ
เป้ า หมายนั้น ซึ่ง อาจจะมี กิ จ กรรมหลายๆ อย่ า ง
ประกอบกันเพื่อให้เป้าหมายนั้นส�ำเร็จตามที่ตั้งไว้
ขั้นตอนที่ 3 มีการประเมินผลส�ำเร็จของเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมี
หลายระดับ ตั้งแต่ ระดับ 1-5 และน�ำคะแนนรวมที่ได้
จากการประเมินผลส�ำเร็จของเป้าหมายมาก�ำหนด
ค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ เช่น การให้โบนัสประจ�ำปี
การขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี โดยพิจารณาส่วนประกอบ
อื่นๆ ร่วมกัน อันได้แก่ การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ในเป้าหมายธุรกิจนั้น ค่านิยมขององค์กร (TU 6
values) ที่พนักงานน�ำไปปฏิบัติ
เป้าหมายร่วมกันในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทที่ก�ำหนดขึ้นมา
ในแต่ละปีนั้น มาจากการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจของ
บริษัทในหลายฝ่ายหลายหน่วยธุรกิจซึ่งต่างตั้งเป้าหมายประจ�ำปี
ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน/หน่ ว ยธุ ร กิ จ ที่ ส ่ ง เสริม ความส� ำ เร็จ ของ
เป้ า หมายรวม ทั้ง นี้ ผู ้ บ ริห ารของหน่ ว ยงานหรือ ผู ้ บ ริห ารของ
หน่วยธุรกิจจะก�ำหนดแผนความคิดริเริ่มต่างๆ ที่ต้องสัมพันธ์
สอดคล้อง รวมถึงเป็นสิ่งทีผ่ ลักดันส่งผลต่อความส�ำเร็จในเป้าหมาย
ประจ�ำปีของแต่ละหน่วยงาน หรือหน่วยธุรกิจนั้น โดยความคิด
ริเ ริ่ม ที่ ถู ก พิ จ ารณาและลงความเห็ น ร่ ว มกั น แล้ ว ว่ า ส� ำ คั ญ และ
จ�ำเป็นเร่งด่วนที่สุดจะถูกเลือกมาเป็นเป้าหมายรายบุคคลประจ�ำปี
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ซึ่งรวมถึงเป้าหมายด้านค่านิยม จะถูกพิจารณาและอนุมัติจาก
หัวหน้างานให้อยู่ในระบบบริหารจัดการด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (PMP) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงมกราคมของทุกปี
ในส่วนของการประเมินผลส�ำเร็จของเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ รวมถึงประเมิน
ผลการท�ำงานนั้น จะมีช่วงเวลาที่ให้ผู้บริหารระดับสูงและ พนักงาน
ได้ท�ำการประเมินตัวเอง โดยการให้คะแนนความส�ำ เร็จ ความ
สัมฤทธิผลของเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลังจากนั้น Group Director
HR หรือ HR business partner จะรวบรวมข้อมูล ด�ำเนินการ
เปรียบเทียบเพื่อให้ได้เกณท์การประเมินที่เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้
และเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ CEO หรือผู้บังคับบัญชา
ในการให้คะแนน ประเมินผลการท�ำงาน และเป้าหมายที่ตั้งไว้ของ
ผู้บริหาร พนักงานดังกล่าว

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะประกอบ
องค์ประกอบ ดังนี้

เงินเดือน
ระดับของค่าตอบแทนที่ได้รับ เป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ตามต�ำแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะความช�ำนาญเฉพาะตัว
บุคคล ซึ่งบริษัทท�ำการจ่ายเงินเดือนโดยการโอนเข้าบัญชีทุกเดือน
และจะมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี จากการพิจารณาผลการปฏิบตั ิ
งาน และอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน
ส�ำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าบริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง
ในปี 2564 เทียบกับปีก่อน เป็นดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูง
ปี 2563 ปี 2564
จ�ำนวน (คน)
เงินเดือน / โบนัส /
ผลประโยชน์อื่น
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชน์ตอบแทนระยะยาว
รวม

9
9*
148.47 166.81
4.16
4.89
13.20 22.42
165.82 194.12

* ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่ปรากฏตามตารางข้างต้นเป็นค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทได้จ่ายไปจริงในปี 2564 ซึ่งรวมถึงผู้บริหารที่ได้
มีการเข้าออกระหว่างปีด้วย

บริ ษั ท ไทยยู เ นี่ ย น กรุ๊ ป จ� ำ กั ด (มหาชน)
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และผลการดำ � เนิ น งาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนระยะยาว

: ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเฉพาะ ค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการ ปี 2564 เท่ากับ 9.88 ล้านบาท (รายละเอียดอยู่ใน
หัวข้อ 8.1.2)
: โบนัสคณะกรรมการจากผลการด�ำเนินงานปี 2563 เท่ากับ
16.76 ล้านบาท (ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564)
: ค่าตอบแทน (รวมค่าตอบแทนอืน่ ทีเ่ ป็นตัวเงิน เช่น กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น) ของผู้บริหารรวม
9 ท่านได้รับจากบริษัท ในปี 2564 เท่ากับ 194.12 ล้านบาท
: รวมค่าตอบแทนและโบนัสทั้งสิ้นที่คณะกรรมการทุกท่านและ
ผู้บริหารตามค�ำนิยามของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ได้รับ
จากบริษัทในปี 2564 เท่ากับ 156.52 ล้านบาท

ค่าตอบแทนระยะยาว เป็นรูปแบบค่าตอบแทนที่ส่งเสริมการสร้าง
การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึง
เป็ น การรั ก ษาต� ำ แหน่ ง ผู ้ บ ริ ห ารที่ ส� ำ คั ญ โดยเน้ น ให้ เ กิ ด
ผลประกอบการที่ดีของบริษัทและมีการตัดสินใจทางธุรกิจที่ค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น การให้ผลตอบแทนจะพิจารณาจาก
รายได้ ข องบริ ษั ท ประกอบกั บ มู ล ค่ า ผลตอบแทนต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ทั้งในเชิงมูลค่ารวม (Absolute Total Shareholder Return)
การค�ำนวณผลตอบแทนจะพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานในกรอบ
เวลา 3 ปีและทยอยจ่ายผลตอบแทนออกไปอีก 3 ปี

โบนัสตามผลงาน
เป็นรางวัลตอบแทนทีแ่ ปรผันตามความส�ำเร็จของผลงานในระยะสัน้
เมื่อเทียบกับแผนงานประจ�ำปีที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยเทียบเคียงกับ
ค่าตอบแทนในตลาดแรงงานในธุกจิ ทีเ่ กีย่ วข้อง เงินโบนัสตามผลงาน
ผูกดัชนีความชี้วัดกับความส�ำเร็จ (KPI) ประจ�ำปี โดยเป็นการ
ตั ด สิ น ผลการปฏิ บั ติง านโดยรวมของบริ ษั ท และของพนั ก งาน
รายบุคคล

ผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น
วัตถุประสงค์หลักของการให้ผลประโยชน์อนื่ และผลประโยชน์พเิ ศษ
คือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน และช่วยเหลือ
ในกรณีพนักงานสูงอายุ ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิต โดยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ แผนประกันสุขภาพ และ
สวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ใิ นตลาดแรงงาน และตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด
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ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
บุคลากรของบริษัทได้แบ่งตามสายงานหลัก รวม 9,999 คน
(ณ 31 ธันวาคม 2564) โดยแบ่งเป็น

พนักงาน
รายเดือน
รายวัน
รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

665
2,919
3,584

1,015
5,400
6,415

1,680
8,319
9,999

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างมีจริยธรรม
บริษทั มีนโยบายและความมุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริมแนวปฏิบตั ิในเรือ่ งของ
สิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน การใช้แรงงาน โดยตลอด
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน และ
สนั บ สนุ น ความคิ ด ในการส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ แ รงงานและสวั ส ดิ ภ าพ
ทางสังคมของผู้ใช้แรงงานมาตลอด บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ สมั ค รและการจ้ า งงาน
ทุกประการโดยเคร่งครัด และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
ค่านิยมขององค์กร บริษัทมีนโยบายในการบริหารค่าตอบแทน
และสวัสดิการของพนักงานให้สามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ
ดึงดูดคนเก่งจากภายนอกองค์กร และมุ่งเน้นการตอบแทนตาม
ผลการปฏิบัติงาน โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมภายในองค์กร
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน ตลอดจนข้อกฎหมาย
วัฒนธรรม และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างค่าตอบแทน
กระบวนการจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงานจะท�ำควบคู่ไปกับ
การประเมินศักยภาพของพนักงาน (Talent Review Process)
และแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานรายบุคคล (Individual
Development Plan) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้บริหาร
ของแต่ละหน่วยงานจะร่วมกันประเมินศักยภาพของพนักงาน และ
ก�ำหนดแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่
พนั ก งานที่ เ ป็ น ผู ้ สื บ ทอดต� ำ แหน่ ง และพนั ก งานที่ มี ศั ก ยภาพ
ในการท�ำงานสูง จะมีการวิเคราะห์ขีดความสามารถเพื่อใช้ในการ

ท�ำแผนพัฒนาขึ้นเป็นขั้นตอน รวมถึงมีการพูดคุยกับพนักงาน
ถึ ง เป้ า หมายอาชี พ และความคาดหวั ง ของพนั ก งาน ตลอดจน
การติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างสม�่ำเสมอ
แผนการพั ฒ นาต่ า งๆ จะถู ก ปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้ อ งการขององค์ ก รและความคาดหวั ง ของพนั ก งาน
ตามความจ� ำ เป็ น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า พนั ก งานและองค์ ก รจะได้ รั บ
ประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มที่ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง และน�ำไปสู่ความส�ำ เร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืนต่อไป
นโยบายการจ่ายเงินรางวัลทั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับ
ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท โดยก� ำ หนดเป้ า หมายและตั ว วั ด
ในแต่ ล ะปี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ร ะยะยาวของบริ ษั ท
ซึ่งเรียกว่า Enterprise Objective โดยมีการวัดผล 4 ด้าน ดังนี้
1. Drive Superior Financial Performance - ผลักดันความ
เป็นเลิศในการบริหารการเงินและประสิทธิภาพการใช้เงินทุน
2. Accelerate Growth โดยการมุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ เร่ง
ผลักดันชื่อเสียงในความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ การเป็นผู้น�ำด้านความยั่งยืน รวมถึงการพัฒนา
ต่อยอดธุรกิจน�้ำมันปลาและอื่นๆ
3. Improve Productivity ผนึ ก ก� ำ ลั ง เป็ น องค์ ก รแห่ ง
continuous improvement ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน ตลอดจนทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. Work on Business Fundamentals – ส่งเสริม สนับสนุน
บุคลากรที่ด�ำรงตนแบบอย่างที่ดีในค่านิยม 6 ประการที่เป็น
วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการพัฒนาและการธ�ำรงรักษาคนเก่ง
ในองค์กร อีกทัง้ มุง่ เน้นรักษา/เพิม่ ระดับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากร ตลอดจนเน้นย�้ำการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์
แบบระยะยาว เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจและส่งผลตอบแทน
ทางด้านการเจริญเติบโตทางธุรกิจได้สูงสุด
การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มจ�ำนวน
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ยั ง คงต้ อ งการแรงงานเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ สนองตอบ
ความต้องการของลูกค้าซึ่งมีจ�ำนวนมาก

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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และผลการดำ � เนิ น งาน

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร (เฉพาะ TU) ในปี 2564 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,348.62 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เงินเดือนและรายได้อื่น
เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง และอื่นๆ
ค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุม
ปรับปรุงโบนัสกรรมการปี 2563 ตั้งไว้ต�่ำเกิน
โบนัสกรรมการปี 2564 (จ่ายปี 2565)
โบนัสประจ�ำปี
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคมและกองทุนทดแทน
ฝึกอบรมและสัมนาต่างๆ
เงินเกษียณพนักงาน
ส�ำรองเงินเกษียณพนักงาน
ค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการพนักงานด้านอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคลากร
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
ผลประโยชน์อื่นๆ

จ�ำนวน 872.00 ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
จ�ำนวน 1,820.02 ล้านบาท (ต้นทุนขาย)
จ�ำนวน
9.25 ล้านบาท
จ�ำนวน
1.16 ล้านบาท
จ�ำนวน
15.60 ล้านบาท (ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)
จ�ำนวน 213.81 ล้านบาท
จ�ำนวน
56.73 ล้านบาท
จ�ำนวน
35.48 ล้านบาท
จ�ำนวน
12.12 ล้านบาท
จ�ำนวน
35.86 ล้านบาท
จ�ำนวน
46.63 ล้านบาท
จ�ำนวน
21.56 ล้านบาท
จ�ำนวน
64.60 ล้านบาท
จ�ำนวน
10.50 ล้านบาท
จ�ำนวน 116.26 ล้านบาท
จ�ำนวน
17.04 ล้านบาท

ส�ำหรับกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ บริษทั บริษทั ย่อย และพนักงาน ได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนดังกล่าว ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 5 (กรณีที่พนักงานมีอายุงานเกินกว่า 10 ปี
สามารถเลือกสะสมได้ถึงร้อยละ 15) และเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ถึง 10 ของเงินเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับ
อายุงานของพนักงานแต่ละคน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของบริษัท บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ภายใต้ชื่อกองทุน “KTMF กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ส่วนกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของ
บริษัทย่อยในประเทศ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด
ส�ำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) บริษทั และบริษทั ย่อยได้คำ� นวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ได้ทำ� การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เพือ่ กันเงินส�ำรองทุกๆ ปีไว้ในหมวด
หนี้สินของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสากล IAS19 เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทสามารถจ่ายเงินบ�ำเหน็จเกษียณอายุให้กับพนักงาน
ตามสิทธิทพ
ี่ งึ มีได้ในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้มกี ารพิจารณาถึงการคงรักษารายได้ของพนักงานในรูปของค่าจ้างและผลประโยชน์ หากเกิด
เหตุการณ์ที่ท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจหยุดชะงักเป็นการชั่วคราว ดังนั้น บริษัทจึงขยายความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยผลกระทบ
ทางธุรกิจให้ครอบคลุมรายได้ของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นได้
บริษทั ยังได้จดั สวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ ส�ำหรับพนักงาน เพือ่ ส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องพนักงาน ให้มพ
ี ลานามัยทีแ่ ข็งแรง
อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและด�ำรงชีวิตของพนักงาน บริษัทได้แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
• กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน ได้แก่
1) การประกันชีวิตและสุขภาพหมู่
2) การประกันอุบัติเหตุ
3) การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
4) การตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง
5) การสุ่มตรวจสารเสพติด
6) จัดห้องพยาบาลที่มีเจ้าหน้าที่ประจ�ำโรงงาน
7) จัดสถานที่ออกก�ำลังกาย โรงยิม สนามฟุตบอล และสันทนาการส�ำหรับพนักงานและครอบครัว
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03 งบการเงิ น

• กิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีความสามัคคี และมีส่วนร่วมกับ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง
1) การจัดงานสังสรรค์ปใี หม่/ตรุษจีน (เนือ่ งจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงเปลี่ยนเป็นจับสลาก
แจกของขวัญแทนงานรื่นเริง)
2) กิจกรรมการสานสัมพันธ์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
ประกวดร้องเพลง โดยให้โหวตผ่าน Workplace)

04 เอกสารแนบ
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แผนการสืบทอดต�ำแหน่งงานของไทยยูเนี่ยน แบ่งออกเป็น 2
ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

การจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน

1. แผนการสืบทอดต�ำแหน่งงานในต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญ
(Succession Plan for Critical Position): เป็นการ
วางแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่งตามระยะเวลาที่คาดว่าผู้สืบทอด
ต�ำแหน่งมีความพร้อมในการด�ำรงต�ำแหน่งนั้นๆ ซึง่ แบ่งออกได้
เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
ก. พร้อมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งทันที (Ready Now)
ข. พร้อมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งในระยะเวลา 2 - 3 ปี (Ready
in 2 - 3 years)
ค. พร้อมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งในระยะเวลา 3 - 5 ปี (Ready
in 3 - 5 years)
2. แผนการสืบทอดต�ำแหน่งงานในกรณีฉุกเฉิน (Succession
for Emergency Plan): เป็นการวางตัวพนักงานที่จะมารับ
หน้ า ที่ แ ทนผู ้ บ ริ ห ารในต� ำ แหน่ง งานส�ำคัญ เป็นการชั่ว คราว
เฉพาะในกรณี ฉุ ก เฉิ น โดยบริ ษั ท ได้ ส นั บ สนุ น ให้ ผู ้ บ ริ ห าร
แต่ละฝ่ายก�ำหนดชื่อผู้สืบทอดต�ำแหน่งในกรณีฉุกเฉินไว้ โดย
อาจแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และมีชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละส่วน
งานอย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการวางแผน
การสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในต�ำแหน่งผู้น�ำ องค์กร คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(CEO) และประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในแต่ละ
ภูมิภาคที่เป็นส่วนส�ำคัญต่อความส�ำเร็จขององค์กร ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมอบหมายให้ฝา่ ยทรัพยากรบุคคลประสานงานกับ
คณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ ขึน้ โดยเฉพาะ เพือ่ ท�ำหน้าทีพ
่ จิ ารณาก�ำหนด
หลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง ทัง้ นี้ เพือ่ รักษาความเชือ่ มัน่
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน

แผนการสืบทอดต�ำแหน่งนี้จะมีทั้งในระดับกลุ่มองค์กร (Group
Corporate) ระดับภูมิภาค (Regional) และระดับประเภทธุรกิจ
(Business Categories) นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการพัฒนา
และเตรียมความพร้อมให้กับผู้สืบทอดต�ำแหน่งเป็นรายบุคคล
โดยวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ
และทักษะต่างๆ ที่จะท�ำให้ผู้สืบทอดต�ำแหน่งมีความพร้อมเข้ารับ
ต�ำแหน่งในทันทีเมือ่ บริษทั ต้องการ แผนการพัฒนาดังกล่าวจะได้รบั
การทบทวนทุกปี โดยหัวหน้างานโดยตรงของผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
และคณะกรรมการที่บริษัทฯ ได้คัดเลือกมาท�ำหน้าที่ในแต่ละระดับ
ของต�ำแหน่งงานนั้น

บริษัทมีนโยบายการทบทวนต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นธุรกิจขององค์กร (Critical Position) และมีผลกระทบ
โดยตรงต่ อ ผลประกอบการและเป้ า หมายขององค์ ก ร โดยใช้
กระบวนการพิจารณาต�ำแหน่งงานอย่างเป็นระบบในทุกๆ ปี เพื่อ
ใช้ในการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งทั้งในระยะยาวและในกรณี
ฉุกเฉิน

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียนของพนักงาน

• กิจกรรมเพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายมีความรู้สึกที่ดีต่อ
องค์กร
1) จัดห้องสมุดประจ�ำโรงงาน
2) Happiness on special day (ประกวดภาพถ่าย
ความสุขในช่วงเดือนเกิดของพนักงาน)
นอกจากนี้ บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นอีก เช่น ชุดท�ำงาน หอพัก
พนักงาน ตลอดจนการจัดฝึกอบรมและดูงาน และการส่งเสริมให้
พนั ก งานทุ ก ระดั บ ศึ ก ษาหาความรู ้ แ ละเพิ่ ม เติ ม ทั ก ษะใหม่ ๆ
ด้วยการให้ทุนการศึกษา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ประสานงานในการวางแผนสืบทอด
ต�ำแหน่ง (Succession Plan) โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารในหน่วยงานหลักขององค์กรและผู้บริหารสูงสุด
ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล ทั้ ง นี้ นอกจากการเสริ ม สร้ า งความมี
ศักยภาพในการด�ำเนินการของธุรกิจ ยังสามารถช่วยลดความเสีย่ ง
ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ตามทีบ่ ริษทั ได้กำ� หนดให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ติ ามจริยธรรม
ธุรกิจ พร้อมทั้งจัดท�ำคู่มือจรรยาบรรณในการท�ำธุรกิจ และหลัก
ปฏิ บั ติด ้ า นแรงงานเพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติง านนั้ น เพื่ อ
เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยกันสอดส่องให้การปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณเป็นไปอย่างถูกต้อง บริษัทจึงเปิดช่องทางเพื่อให้
พนักงานทีพ
่ บเห็นการท�ำผิดจรรยาบรรณหรือทุจริตได้รายงาน หรือ
สอบถามกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัยหรือไม่เข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

158

01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ

161

ข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ

พนักงานผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ (ข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ร้องเรียน) และส่งมายังช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือทีม Employee Relations (ER) (ตามที่บริษัทได้ก�ำหนดและประชาสัมพันธ์)
ตู้รับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน (รวม 16 จุด)
สายด่วน 06-1417-2752 (24 ชั่วโมง) หรือโทร 1800 013 080
แจ้งผ่านเว็บไซต์ http://thaiunion.ethicspoint.com
ส่งผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน

พนักงานส่งข้อร้องเรียน

รายชื่อผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบก�ำกับดูแล
1) หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อ
นายปองพล ผลิพืช
ต�ำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสามารถดูได้จากเอกสารแนบ 3

2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
เปิดตู้รับข้อร้องเรียนทุกวันเสาร์

ชื่อ
นางสาวอรุณรัตน์ สุรัตนจินดาภรณ์
ต�ำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและควบคุม (โรงงาน)
คุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสามารถดูได้จากเอกสารแนบ 1

3) เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท
บันทึกข้อร้องเรียนเข้าระบบ

ท�ำการแปลภาษา
(กรณีที่ไม่ใช่ภาษาไทย)

พิจารณาข้อร้องเรียน
และส่งต่อผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาและด�ำเนินการหาข้อมูล

Employee
Relations
Team
ติดตามการท�ำงาน

บันทึกข้อมูลและส่งให้ HR
สืบสวนข้อเท็จจริง

ชื่อ
นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง
ต�ำแหน่ง เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายกฎหมาย งานก�ำกับ และภาษีระหว่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสามารถดูได้จากเอกสารแนบ 1

รายชื่อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ
นางเกวลี ทองสมอางค์
ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
E-mail: kalvalee.thongsomaung@thaiunion.com
or ir@thaiunion.com

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี
ปรับปรุงและสรุปท�ำรายงานเสนอ
ผู้บริหาร

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
การรายงานจะถูกปิดไว้เป็นความลับ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ไม่มีการบันทึกเสียงทางโทรศัพท์
พนักงานผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด ประกอบด้วย
นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อย ส�ำหรับปี 2564 เฉพาะในประเทศไทย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
ส� ำ นั ก งานสอบบั ญ ชี ที่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี สั ง กั ด บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 20 บริษัท มีจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
22,173,918 บาท
2. ค่าตอบแทนจากบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่ง
ได้แก่
• ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด� ำ เนิ น การสอบบั ญ ชี ให้ แ ก่ ส� ำ นั ก งาน
สอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ�ำนวนเงินรวม -ไม่มี- บาท
• ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่ส�ำนักงาน
สอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 8 บริษัท มีจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
1,400,000 บาท
• ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและค่าปรึกษา
ด้านภาษี มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 8,063,529 บาท

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ

1.
2.
3.
4.
5.
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และผลการดำ � เนิ น งาน

8. รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปี 2564
คณะกรรมการบริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทควรจัดให้มีขึ้น โดย
อาศัยพื้นฐานซึ่งประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบ การมีจริยธรรม ความเชือ่ มัน่ ไว้วางใจ และการปฏิบตั งิ าน
ในมาตรฐานที่สูง ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบี ย นเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของกิ จ การ
ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง
ทุ ก ฝ่ า ย เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจน
เพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�ำ นึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการจึ ง ได้ ส ่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมาโดยตลอดอย่างสม�่ำเสมอ
ส�ำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2564 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดย
สมาคมส่ ง เสริ ม ผู ้ ล งทุ น ไทยซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และจากการส�ำรวจตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั
จดทะเบียน ประจ�ำปี 2563 (CGR 2020) เพื่อท�ำการส�ำรวจและ
ติดตามพัฒนาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน
ในประเทศไทยโดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ที่ พั ฒ นาจาก
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) และหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำ หรั บบริษัท จดทะเบียน ปี 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งด�ำเนินการจัดท�ำและประเมิน
โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย บริ ษั ท ก็ เ ป็ น
หนึ่งในบริษัทที่ได้รับผลการประเมินรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
(1) กรรมการอิสระ - ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษทั ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษทั ต้องมีจำ� นวนกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะและ
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
นิยามของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็น
อิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติ
และขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยังต้องสามารถ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระได้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียน ทัง้ นี้ ให้นบั รวม
หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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03 งบการเงิ น

4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้
ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
• ความสัมพันธ์ครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท
ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับ
สินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
• ระดั บ นั ย ส� ำ คั ญ ที่ เ ข้ า ข่ า ยไม่ อิ ส ระ มู ล ค่ า รายการ
>=20 ล้านบาท หรือ >= ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท
แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่า
รายการ ให้นับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน
ก่อนวันที่มีรายการในครั้งนี้ด้วย
6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท และมี ค วามเข้ ม งวดกว่ า ข้ อ ก� ำ หนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของอัตราการถือครอง
หุ้นของบริษัท
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
บริษทั จะเลือกผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานทีไ่ ด้รบั
เงินเดือนจากบริษทั หรือบริษทั ในเครือ ไม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการ
บริหารงานประจ�ำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้น
ในบริษทั ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะ
เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง
และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

(2) กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทด�ำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาพิจารณาองค์ประกอบความเหมาะสม
รวมประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการทั้งปัจจุบันและอนาคต
ความหลากหลาย ในเรื่องเพศ อายุ และประสบการณ์ ประวัติการ
กระท�ำผิดทางกฎหมาย องค์ประกอบของความเป็นอิสระ ทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจ และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ เปรียบเทียบกับทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั และอนาคต
โดยจัดท�ำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อก�ำหนดเกณฑ์
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ในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจ�ำทุกปี ในการทบทวน
ดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังได้
พิ จ ารณาถึ ง ความหลากหลายจากที่ ม าในการเสนอชื่ อ อาทิ
การเสนอแนะจากกรรมการบริษัท การเสนอชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้น
บริษทั ทีป่ รึกษาภายนอก และฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น
ส�ำหรับกรณีทกี่ รรมการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ ถ้าพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากรรมการเดิมที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระไม่เหมาะสมหรือ
กรณีทตี่ ำ� แหน่งว่างลง เช่น กรรมการลาออกจากต�ำแหน่ง หรือด้วย
สาเหตุอนื่ ในระหว่างปี เป็นต้น ก็จะพิจารณาและน�ำเสนอบุคคลซึง่ มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ�ำกัดต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการตรวจสอบ
ประวัติ คุณสมบัติ ตลอดจนการน�ำฐานข้อมูลกรรมการมาร่วม
พิจารณา เช่น ระบบข้อมูลรายชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ทีอ่ อก
หลักทรัพย์ของ ก.ล.ต. เป็นต้น และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
ดั ง กล่ า วจะอยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง ได้ เ พี ย งเท่ า วาระที่ ยั ง เหลื อ อยู ่ ข อง
กรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจ�ำ ปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระ และให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด ตามข้อ 1
เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับ
การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการเท่ า จ� ำ นวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัททั้งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่
18 พฤษภาคม 2535
จ�ำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม
1. กลุ่มจันศิริ
จ�ำนวน
2. กลุ่มนิรุตตินานนท์
จ�ำนวน
3. บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด จ�ำนวน
4. กลุ่มบุญมีโชติ
จ�ำนวน

2
1
1
1

คน
คน
คน
คน

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ ผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุมที่สรรหามาตามวิธีการข้างต้น
นั้น จะต้องไม่เข้าลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) เป็ น บุ ค คลที่ ถู ก ศาลสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ หรื อ เป็ น บุ ค คล
ล้มละลาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์
เห็นว่าไม่สมควรเป็นผูบ้ ริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(4) อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วย
การธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจทางการเงินในท�ำนองเดียวกัน ไม่วา่
จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงาน
ที่ มี อ� ำ นาจตามกฎหมายนั้ น ทั้ ง นี้ ในความผิ ด เกี่ ย วกั บ
การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล
หรือทุจริต
(5) เคยต้องค�ำพิพากษา หรือถูกด�ำเนินคดี หรือถูกเปรียบเทียบ
ปรับ เนื่องจากกระท�ำความผิดตาม (4)
(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เนื่องจาก
การกระท�ำโดยทุจริต
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(7) มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีเจตนาอ�ำพรางฐานะการเงิน หรือ
ผลการด�ำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบี ย นหรื อ ของบริ ษั ท ที่ เ คยเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ ต ่ อ
ประชาชน หรือเคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระส�ำคัญ
หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
ในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อ
ส�ำนักงานหรือ ก.ล.ต.
(8) มี พ ฤติ ก รรมในระหว่ า งที่ ป ฏิ บั ติห น้ า ที่ เ ป็ น กรรมการหรื อ
ผู้บริหารของบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือ
บริษทั ทีเ่ คยเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชน โดยขาดความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท และ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง
(9) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการท�ำหน้าที่ตามสมควร
ในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทและบริษัทย่อย ฝ่าฝืนหรือ
ปฏิบตั ไิ ม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของแต่ละปี บริษัทจะเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เป็นการล่วงหน้า เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาไปพิจารณา
และน�ำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
สามารถติดตามรายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข ตลอดจนดาวน์โหลด
แบบค�ำขอต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ที่ https://investor-th.
thaiunion.com/shareholder_meeting.html
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การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การเข้าร่วมประชุมระหว่างปี 2564
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การประชุม การประชุม การประชุม
คณะ
สามัญ
วิสามัญ
กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

สาเหตุที่ไม่เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น

นายไกรสร จันศิริ
นายเชง นิรุตตินานนท์
นายชวน ตั้งจันสิริ
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
นายโนริโอะ ไซกุสะ

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
2/5

ร่วมประชุม
ร่วมประชุม
ร่วมประชุม
ร่วมประชุม
ร่วมประชุม
ไม่ได้ร่วม

7. นายราวินเดอร์ สิงห์
เกรวาล ซาบจิตต์ เอส
8. นายชู ชง ชาน
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
11. นายกีรติ อัสสกุล
12. นายนาถ ลิ่วเจริญ
13. นางพรรณสิรี อมาตยกุล
14. ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์

3/3

ไม่มีประชุม
ไม่มีประชุม
ไม่มีประชุม
ไม่มีประชุม
ไม่มีประชุม
ไม่มีประชุม มิได้มีถิ่นพ�ำนักในประเทศไทย
และติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้
ร่วมประชุม ไม่มีประชุม ลาออกสิงหาคม 64

5/5
2/2
5/5
5/5
5/5
4/4
3/3

ร่วมประชุม
ร่วมประชุม
ร่วมประชุม
ร่วมประชุม
ร่วมประชุม
ไม่ได้ร่วม
ไม่ได้ร่วม

ไม่มีประชุม
ไม่มีประชุม ลาออกพฤษภาคม 64
ไม่มีประชุม
ไม่มีประชุม
ไม่มีประชุม
ไม่มีประชุม กรรมการเข้าใหม่ พฤษภาคม 64
ไม่มีประชุม กรรมการเข้าใหม่ สิงหาคม 64
บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายไกรสร จันศิริ
นายเชง นิรุตตินานนท์
นายชวน ตั้งจันสิริ
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
นายโนริโอะ ไซกุสะ
นายราวินเดอร์ สิงห์
เกรวาล ซาบจิตต์ เอส
8. นายชู ชง ชาน
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
11. นายกีรติ อัสสกุล
12. นายนาถ ลิ่วเจริญ
13. นางพรรณสิรี อมาตยกุล
14. ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เบี้ยประชุม
(บาท)

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
(บาท)
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
บริหาร
ความเสี่ยง

190,000
95,000
95,000
95,000
95,000
40,000
55,000

870,000
435,000
435,000
435,000
435,000
435,000
246,613

35,000
95,000
95,000
95,000
80,000
60,000
60,000
1,220,000

128,333
435,000
435,000
435,000
306,667
189,677
189,677
5,656,290

03 งบการเงิ น

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการ

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

รายชื่อ
คณะกรรมการบริษัท
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15,000
360,000

575,000
230,000

165,000

1,380,000

540,000

รวม
ค่าตอบแทน
ทั้งสิ้น

2,578,226
1,289,113
1,289,113
1,289,113
1,289,113
1,289,113
1,289,113

3,638,226
1,819,113
1,819,113
1,939,113
1,819,113
1,764,113
1,590,726

1,289,113
1,289,113
1,289,113
1,289,113
1,289,113
165,000
120,000
1,080,000 16,758,469

1,939,113
1,802,446
2,704,113
2,179,113
2,514,113
736,667
249,677
26,634,759

120,000

230,000
345,000

โบนัส
กรรมการ

120,000
15,000
180,000
360,000

(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ ได้แก่ วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพ�ำ นัก
ในประเทศไทยและมีอายุไม่เกิน 70 ปี เท่านั้น)

การก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและกิจการอืน่ ทีบ่ ริษทั ไปลงทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญและเป็น
ไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษทั รวมถึงการก�ำกับดูแลให้บริษทั และบริษทั ย่อยปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยสรุปเป็นประเด็นส�ำคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. ติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม�่ำเสมอ
2. ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ
ตามที่มีการอนุมัติไว้
3. อนุมตั งิ บประมาณเพือ่ การลงทุน การท�ำรายการการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การกูย้ มื หรือการขอสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน
การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
4. คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน การท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณานโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
6. แต่งตัง้ ตัวแทนไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมตามสัดส่วนการถือหุน้ เพือ่ ดูแลการบริหารงาน
ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ บริษัทยังก�ำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการท�ำรายการเกี่ยวโยง
ที่สอดคล้องกับบริษัท

บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยได้
ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้
เกิดการปฏิบตั อิ ย่างแท้จริงเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่ม
ในรอบปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้มกี ารติดตามไปยังหน่วยงานแต่ละหน่วย
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการก�ำ กับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุม
ทุกเรื่อง ดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• บริ ษั ท มี ก ารก� ำ หนดจรรยาบรรณไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ไม่ ใ ห้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร รับต�ำแหน่งบริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั ในกลุม่
และประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
• คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ดู แ ล
และติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดท�ำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส
และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจ�ำปีและ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากมีวาระใดที่กรรมการ
และผู้บริหารมีส่วนได้เสีย จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ ในวาระ
นั้นๆ ซึ่งในปี 2564 ไม่พบการท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
• บริ ษั ท ก� ำ หนดว่ า ธุ ร กรรมที่ มี ข นาดรายการภายใต้ ว งเงิ น
ร้อยละ 15 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน
(NTA) ต้องเข้าคณะกรรมการบริหาร (Group Executive
Committee: ExCom) เพื่อพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและ
ไม่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
เข้ า ตรวจสอบธุ ร กรรมของบริ ษั ท ที่ มี กั บ คู ่ ค ้ า และมี ข นาด
รายการใหญ่วา่ เป็นรายการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับคณะกรรมการ
ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดมาตรการป้ อ งกั น การใช้ ข ้ อ มู ล ภายในเพื่ อ หา
ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยการแจ้งให้ทุกท่าน
รับทราบคณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดมาตรการดูแลและติดตาม
รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ และรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของ
รายการอย่างเป็นอิสระภายในกรอบของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งถือปฏิบัติมาโดยสม�่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ
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เสมือนเป็นการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก และได้จัดท�ำรายงาน
สรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ใน
รายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี อย่างสม�ำ่ เสมอ
นอกจากนี้ บริษัทยังก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้อง
รายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีสว่ นได้เสียของตนหรือของบุคคลทีม่ ี
ความเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บริษทั มีขอ้ มูลประกอบ
การด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ซึง่ เป็นรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจ
น�ำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้
หน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย
1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อขาย ตลอดจนแจ้งต่อส�ำนักงานก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันที
ไม่เกิน 3 วันท�ำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลัก
ทรัพย์ของบริษัท และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่
ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่
ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้
ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่ง
ผลกระทบต่อการเคลือ่ นไหวของราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ ในแต่ละปีคณะกรรมการได้มกี ารจัดท�ำแบบประเมินความ
เพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
แล้ว แบ่งเป็นหัวข้อหลักดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การควบคุมภายในองค์กร
การประเมินความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ระบบการติดตาม

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
นอกจากการประเมินดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทยังเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตลอดจนติดตามดูแล
การด�ำเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยว่า สามารถดูแลและป้องกัน
ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว
จะมีความอิสระในการด�ำเนินงาน ดังนั้น จากการที่ฝ่ายตรวจสอบ
ได้เข้าตรวจสอบในส่วนงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยระหว่าง
ปี ที่ ผ ่ า นมา และได้ ร วบรวมเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษทั มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างเป็นทางการ
ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดย
บริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
และได้รับการรับรองตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครัง้ ที่ 4/2560 ให้เป็นสมาชิก
ของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมือ่ วัน
ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้รบั การพิจารณา
ต่ออายุสมาชิกและเข้าร่วมงานรับประกาศนียบัตรไปเมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2564

และผลการดำ � เนิ น งาน

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 9 ธันวาคม 25646
บริษัทได้ประกาศแนวปฏิบัติ “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)”
ในช่วงเทศกาลปีใหม่เพือ่ เป็นการสร้างมาตรฐานทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรโดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนและเป็นการตอกย�ำ้
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย
ส�ำหรับนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน มีรายละเอียดก�ำหนดไว้ ดังนี้
บริษัทจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุม
ธุรกิจและรายการทัง้ หมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดท�ำแนวปฏิบัติ และก�ำหนดขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติเ พื่ อ ต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดข้ อ ปฏิ บั ติ
ที่เคร่งครัด เพื่อป้องกัน และ/หรือจัดการกับการคอร์รัปชันในทุก
รูปแบบ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีการ
สอบทานแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และด�ำรงไว้
ซึ่งการด�ำเนินธุรกิจบนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม โดย
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้
โดยทัว่ กัน และสือ่ สารนโยบายนีไ้ ปยังผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกทราบ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน ตลอดจนการฝึกอบรม
ให้ความรูแ้ ก่พนักงาน นอกจากการสือ่ สารดังกล่าวแล้ว พนักงานยัง
สามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องผ่านทาง Ocean Connect
Thai Union ซึง่ เป็นช่องทางสือ่ สารภายในองค์กร และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ภายนอก เช่น คู่ค้า ก็สามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทจะให้ความคุ้มครองต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่
ปฏิเสธการคอร์รปั ชัน เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
และแนวปฏิบตั เิ พือ่ ต่อต้านคอร์รปั ชัน การกระท�ำใดๆ ของบุคลากร
ของบริษัทที่เป็นการคอร์รัปชัน ให้ถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรงต่อ
ระเบียบวินัยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป และให้ได้รับการพิจารณาโทษ
ทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับในการท�ำงานของบริษัท อีกทั้งมี
มาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร
เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
เบาะแสที่เกี่ยวข้องด้วย โดย Whistleblowing จะเป็นเครื่องมือ
ในแง่ของการเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและเป็นช่องทางในการ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
ก่อนที่ปัญหานั้นจะบานปลายและอาจเกิดผลกระทบต่อภาพพจน์
และฐานะทางการเงินขององค์กรอย่างรุนแรงในภายหลังได้ นอกจากนี้
บริษทั ยังมีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม�่ำเสมอ

ในปี 2564 บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม
กิ จ กรรมในวั น ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น สากล (International
Anti-Corruption Day) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในเรื่องการทุจริต
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ที่ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) รัฐบาลไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

บริษทั จัดท�ำช่องทางส�ำหรับแจ้งเบาะแสให้แก่พนักงานของไทยยูเนีย่ น
ทัว่ โลก (Whistleblower Platform) ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะ
รักษาข้อมูลความลับ และคุ้มครองผู้ที่รายงานได้เป็นอย่างดี

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น
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หน้าที่และความรับผิดชอบ

(4) การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบและก�ำกับ ให้มั่นใจ
ว่าการด�ำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไป
ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติ ด้านการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านการเงินและ
การด�ำเนินการ ของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึก
ข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
หรื อ แจ้ ง เบาะแสการกระท� ำ อั น อาจน� ำ ไปสู ่ ก ารคอร์ รั ป ชั น
การให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
2) ผู้บริหารมีหน้าที่น�ำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ไปปฏิบัติ
รวมทั้งสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนักแก่ผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยก�ำหนดให้มีระบบ
การบริหารจัดการและมาตรการที่เหมาะสมในการก�ำกับและ
ส่งเสริมการด�ำเนินการ และทบทวนระบบและมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และธุรกิจ
3) ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกัน
ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ในงานที่รับมอบหมาย รวมทั้ง
แจ้ง เบาะแส หากพบการกระท�ำ อัน ส่อทุจริตหรือเสี่ยงต่อ
การคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่า
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจาก
การด�ำเนินงานของบริษัท หรือการที่พนักงานคนใดหรือกลุ่มใด
กระท�ำการใดที่ทุจริต ผิดกฎหมาย โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่

ข้อปฏิบัติทั่วไป
1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่การงาน
โดยไม่ อ าศั ย หรื อ ยิ น ยอมให้ ผู ้ อื่ น อาศั ย อ� ำ นาจหน้ า ที่
ในต�ำแหน่งของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง
การเรียกร้อง หรือ ด�ำเนินการ เพื่อการคอร์รัปชัน โดยยัง
ประโยชน์อันมิชอบต่อตนเองหรือผู้อื่น
2) นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว
การกระท�ำในข้อ 1 ให้หมายรวมถึง
• การให้ หรือรับ ของขวัญ หรือบริการ
• การให้ หรือรับ เงินสด หรือสิ่งของแทนเงินสด
• การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลภายนอก หรือ
การรับสินบน
• การยักยอกทรัพย์สิน หรือเวลางาน ของบริษัท
• การฟอกเงิน
• การยับยั้ง หรือขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม
และกระบวนการตามกฎหมาย
• การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
การเงินหรือรูปแบบอื่นๆ อาทิ การให้สิ่งของและบริการ
การโฆษณาส่งเสริม
• การบริจาคเพื่อการกุศล
• เงินสนับสนุน
เพือ่ ก่อให้เกิดผลประโยชน์อนั ไม่พงึ จะมีหรืออันมิควรจะได้ตอ่ ตนเอง
หรือผู้อื่น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือรองผู้จัดการทั่วไปสายงานตรวจสอบ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ชั้น 23 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4340
โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369
อีเมล: compliant@thaiunion.com
หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
http://investor-th.thaiunion.com/
complaints_handling.html
นอกจากนี้ ยังมีช่องทางภายในองค์กรส�ำหรับการร้องเรียนของ
พนักงานอีกหลายช่องทางตามความสะดวกของแต่ละคน ซึง่ สามารถ
ดูรายละเอียดช่องทางดังกล่าวได้ที่หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน
และกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน” ในส่วนที่ 2
โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคล
ที่ รั บ จ้ า งท� ำ งานให้ แ ก่ บ ริ ษั ท หรื อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย กลุ ่ ม อื่ น ที่ เ ป็ น
ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
หรือตามแนวทางที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้

(5) การติดต่อคณะกรรมการ
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เสนอ
ข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่พบเห็น อันจะน�ำมาซึ่งความ
เสี ย หายต่ อ บริ ษั ท การกระท� ำ ใดที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายหรื อ
ผิดจรรยาบรรณของบริษัท โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
และส่งมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1) ส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายส�ำนักเลขานุการบริษัท
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
2) ส่งผ่านอีเมล
คณะกรรมการบริษัทผ่านเลขานุการบริษัท
ที่ CompanySecretary.TU@thaiunion.com
3) ส่งทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
http://www.thaiunion.com/th/contact
โดยเลือกแผนกที่ต้องการติดต่อเป็น Company
Secretary หรือผ่านเว็บไซต์
http://thaiunion.ethicspoint.com

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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และผลการดำ � เนิ น งาน

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี
การเงิน การบริหารองค์กร กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกคนมีคุณสมบัติ ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ได้เป็นผู้บริหาร
พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครัง้ เป็นการทบทวน
และสอบทานข้อมูลรายงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั ซึง่ ได้รบั การรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต รวมทัง้ พิจารณาผลของการตรวจสอบ
ภายในและการด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงของทั้งกลุ่มบริษัท รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

1. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า (ลาออกวันที่ 10 พฤษภาคม 2564)

2. นายนาถ ลิ่วเจริญ (แต่งตั้งวันที่ 10 พฤษภาคม 2564)

3. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
4. นางพรรณสิรี อมาตยกุล (แต่งตั้งวันที่ 10 พฤษภาคม 2564)

ต�ำแหน่ง

สถานะ

ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุม
2/2

5/5

03 งบการเงิ น

จัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องส�ำคัญจากการตรวจสอบ
(Key Audit Matters) เกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ ความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

(100%)

(100%)

กรรมการอิสระ

5/5

(100%)

กรรมการอิสระ

3/3

(100%)

หมายเหตุ: *ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ได้มีการแต่งตั้ง นายนาถ ลิ่วเจริญ กรรมการตรวจสอบ ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน
นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระตามขอบเขตทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้กำ� กับดูแลตามกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั และอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำทุกปี การปฏิบตั ิ
หน้าที่ในรอบปี 2564 มีดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�ำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี 2564 ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึง่ ได้จดั ท�ำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทยซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นทีส่ ำ� คัญรายการพิเศษ และได้รบั ค�ำชีแ้ จง
จากผูส้ อบบัญชี ฝ่ายจัดการ สายงานตรวจสอบทัง้ ทางด้านงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศ จนเป็นทีพ
่ อใจว่า
การจัดท�ำงบการเงินรวมทัง้ การเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วจึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วเป็น
รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่าย

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มา
จ�ำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นตามขนาด
ของรายการ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใสและ
สมเหตุสมผล พร้อมทัง้ เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่ก�ำหนด

3. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี พบว่ า กรรมการบริ ษั ท และ
พนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมี
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี บริษัทมี
การน�ำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง โดย
ได้รับการต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2564 รวมทั้งการก�ำกับดูแลกิจการโดยค�ำนึงถึง
สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการ
เกี่ ย วโยงและรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติห น้ า ที่ แ ละ
การประเมินตนเอง เกี่ยวกับความพร้อมของกรรมการ รายงาน
ทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน การเปิดเผยข้อมูลในรายงาน การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
การทุจริต (Whistleblowing) การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประชุมกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของสายงาน
ตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผลสรุปอยู่
ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการแจ้ง
เบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริตเพื่อส่งเสริมให้พนักงานและ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ แจ้งข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการกระท�ำผิดและ
การทุจริตด้วยความมั่นใจ คณะกรรมการ
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4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสีย่ ง
บริ ษั ท มี ห น่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ผู ้ ป ระสานงานและ
รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และมีอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีกรรมการอิสระเป็นประธานอนุกรรมการ
ท�ำหน้าที่พิจารณาโครงสร้างนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง
และแผนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง ทบทวนความเสี่ยงและ
ติดตามการบริหารความเสีย่ งรายไตรมาส การพิจารณาปัจจัยเสีย่ ง
ทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทาน
สัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่ก�ำหนดไว้

5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของสายงาน
ตรวจสอบทั้ ง ทางด้ า นงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบ
ด้านระบบสารสนเทศอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการประเมินตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของไทยยูเนีย่ น
และสอดคล้ อ งกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ ร ายงานว่ า จากการสอบทาน
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน
ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม
ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

6. การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาทบทวนกฎบั ต รคณะ
กรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสายงานตรวจสอบเป็นประจ�ำ
ทุกปี ในปี 2564 สายงานตรวจสอบได้ทบทวนและปรับกลยุทธ์
การปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19
และความเสี่ยงในยุค New Normal โดยใช้ Data Analytics
วิเคราะห์ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลง Fieldwork
เท่าที่จ�ำเป็น และใช้การ remote audit ในการตรวจสอบระบบงาน
ต่างๆ ส�ำหรับการพัฒนางานตรวจสอบ สายงานตรวจสอบได้ให้
ความส�ำคัญทั้งการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือในการตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บั ญ ชี ใ นปี ที่ ผ ่ า นมาเป็ น ที่ น ่ า พอใจ และได้ ส อบทานคุ ณ สมบั ติ
รวมทั้ ง พิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ล้ ว เห็ น ว่ า
ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ข องคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอ

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795
และ/หรือนายชาญชั ย ชั ยประสิ ท ธิ์ ผู ้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญาต เลขที่ 3760 และ/หรือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ประจ�ำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท�ำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด แทนได้

01 การประกอบธุ ร กิ จ

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน

03 งบการเงิ น
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สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการและจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพือ่
เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่าการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถของผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงานทัง้ หมดของ
บริษัทภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะสามารถท�ำให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างน่าพอใจและยั่งยืน อันจะท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาค
ส่วนได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนด้วย

ชื่อ-นามสกุล
1. นายเชง นิรุตตินานนท์

2. นายธีรพงศ์ จันศิริ
3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
4. นายลูโดวิค การ์นิเยร์

ต�ำแหน่ง

สถานะ

การเข้าร่วมประชุม

ประธาน
คณะกรรมการ
บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

กรรมการ

9/9

(100%)

กรรมการ
กรรมการ
ผู้บริหาร

9/9
9/9
9/9

(100%)
(100%)
(100%)

รายงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อขอทราบเรื่องความเป็นอิสระ
ในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความร่วมมือ
ของหั ว หน้ า งานและผู ้ ป ฏิ บั ติง านของผู ้ รั บ การตรวจทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ง ผู ้ ส อบบั ญ ชีไ ด้ ยื น ยั น ว่ า มี ค วามเป็ น อิ ส ระ
ในการสอบบัญชีตามขอบเขตและมาตรฐานการสอบบัญชีทกุ ประการ ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านทุกหน่วยงานทีร่ บั การตรวจได้ให้ความร่วมมือดี
ข้อสังเกตและข้อแนะน�ำได้รับความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไข ระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์เพียงพอ
และเหมาะสม รวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ดี

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อความคล่องตัวให้การบริหารงานและท�ำหน้าที่แทนคณะกรรมการ
โดยประกอบด้วย กรรมการบริหาร 3 ท่านและผู้บริหารระดับสูง 1 ท่าน รวมเป็นทั้งหมด 4 ท่าน
ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามขอบเขต อ�ำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร โดยมีสาระส�ำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาทบทวนและอนุมัติการลงทุนและโครงการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการภายในขอบเขตและอ�ำนาจของคณะกรรมการ
บริหารเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางการด�ำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท
2. พิจารณาทบทวนและอนุมัติการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มทุน การลดทุน การปรับโครงสร้างทุน หรือ
การขายกิจการ ตลอดจนการให้หลักประกันหรือการรับประกันแก่บริษัทในเครือ และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นายเชง นิรุตตินานนท์
ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

									
นายนาถ ลิ่วเจริญ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee)
รายชื่อคณะกรรมการและจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า (ลาออกวันที่ 10 พฤษภาคม 2564)

3. นายนาถ ลิ่วเจริญ (แต่งตั้งวันที่ 10 พฤษภาคม 2564)

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีกรรมการจ�ำนวน 2 ท่าน
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ประกอบด้วย
1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายนาถ ลิ่วเจริญ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ติ ามหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้นโยบาย
และกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมน�ำเสนอ
เข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ในการ
สรรหานั้นจะให้ความส�ำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และมีประวัติการท�ำงานที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งท�ำหน้าที่ก�ำหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่าง เพือ่ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั ในระหว่างปี 2564 นายศักดิ์ เกีย่ วการค้า
ได้ขอลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและ

ต�ำแหน่ง
ประธาน
คณะกรรมการ
สรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
สรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
สรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

สถานะ

การเข้าร่วมประชุม

กรรมการอิสระ

4/4

(100%)

กรรมการอิสระ

3/3

(100%)

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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4. พิจารณาและเสนอชื่อให้แต่งตั้ง นายนาถ ลิ่วเจริญ จากเดิมที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
5. พิจารณาและเสนอชื่อให้แต่งตั้ง นางภคพรรณ ลีวุฒินันท์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
แทนนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส ที่ได้ขอลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564
6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ๆ ส�ำหรับกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยใช้อ้างอิงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จากรายงานการส�ำรวจ
ค่าตอบแทนกรรมการ ที่จัดท�ำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�ำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
7. พิจารณาทบทวนการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน (CG Code) มาปรับใช้ และการให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับ
แนวปฏิบัติของบริษัทและแนวปฏิบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทบทวน
การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเหมาะสม

กรรมการอิสระ

1/1

(100%)

พิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากมีสุขภาพไม่แข็งแรงท�ำให้ไม่สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม
2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม
รวม 4 ครัง้ ในแต่ละครัง้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทัง้ สองท่าน
โดยมีข้อสรุปจากการประชุมดังนี้
1. เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาส
ให้ สิ ท ธิ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น
กรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 โดยผ่านไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษทั โดย
ให้ระยะเวลาในการเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รวมเวลา 128 วัน พบว่า ไม่มีผู้ใด
ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น
แต่อย่างใด
2. พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริ ษัท แทนกรรมการที่ ค รบวาระจ� ำ นวน 4 ท่ า น
โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาตามแนวทางการพิจารณาเป็น
กรรมการข้างต้น ได้เสนอให้กรรมการทีค่ รบวาระกลับเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการทัง้ 4 ท่านอีกวาระหนึง่ โดยเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ เพื่อน�ำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาและเสนอชื่อให้แต่งตั้ง นางพรรณสิรี อมาตยกุล ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
บริหารความเสี่ยงแทนนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ที่ลาออกไป
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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และผลการดำ � เนิ น งาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management committee)

1. นายกีรติ อัสสกุล

2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า*
3. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
4. นางพรรณสิรี อมาตยกุล**
5. ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์**
6. นายธีรพงศ์ จันศิริ
7. นายชู ชง ชาน
8. นายลูโดวิค การ์นิเยร์**
9. ดร.ดาเรี่ยน แมคเบน*
10. นายแพทริค เบอทาแลนฟ์ฟี่*

ต�ำแหน่ง

สถานะ

ประธาน
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ

4/4

(100%)

กรรมการอิสระ

0/2

(0%)

กรรมการอิสระ

4/4

(100%)

กรรมการอิสระ

2/2

(100%)

กรรมการอิสระ

1/1

(100%)

กรรมการ

4/4

(100%)

กรรมการ

4/4

(100%)

ผู้บริหาร

3/3

(100%)

ผู้บริหาร

3/3

(100%)

ผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุม

3/3

03 งบการเงิ น

คณะกรรมการฯ มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยสรุปการด�ำเนิน
งานที่เป็นสาระส�ำคัญ ได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการและจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ชื่อ-นามสกุล

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

(100%)

* กรรมการลาออกระหว่างปี ได้แก่ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า (พฤษภาคม) ดร.ดาเรี่ยน แมคเบน (กรกฎาคม) และนายแพทริค เบอทาแลนฟ์ฟี่ (สิงหาคม)
** กรรมการแต่งตั้งระหว่างปี ได้แก่ นายลูโดวิค การ์นิเยร์ (กุมภาพันธ์) นางพรรณสิรี อมาตยกุล (พฤษภาคม) และ ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ (สิงหาคม)

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (คณะกรรมการฯ) ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มผลลัพธ์และโอกาสเชิงบวก ลดตัวแปรที่มีผลต่อการด�ำเนินงานและความเสี่ยง เพิ่มความยืดหยุ่นขององค์กร รวมถึงปรับปรุงการใช้
ทรัพยากร
ตลอดทั้งปี 2564 คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงในการลงทุนและความเสี่ยงของทั้งกลุ่มบริษัท
และให้ค�ำแนะน�ำอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากรอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพและเหมาะสม และได้รับ
การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารอย่างเต็มที่ โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถระบุความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญและการบริหารจัดการความเสีย่ งนัน้ ๆ
อย่างเหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่มุ่งสู่ “การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์”

พิจารณาความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ส�ำคัญ
ในฐานะที่ เ ป็ น บริ ษั ท ระดั บ โลกซึ่ ง มี ก ารด� ำ เนิ น งานและโรงงาน
ในหลายประเทศทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องในกลยุทธ์และการด�ำเนินงาน ทั้งความเสี่ยงและผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของโควิด 19
คณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของโควิด 19
การบริ ห ารจั ด การ และให้ ค�ำ แนะน� ำ กั บ ผู ้ บ ริ ห าร เพื่ อ ให้ ก ารใช้
มาตรการด้านความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรการของทางการ
เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ซัพพลายเออร์
ลู ก ค้ า ชุ ม ชน รวมทั้ ง การท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ ด� ำ เนิ น ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และการจัดการกับผลกระทบทางอ้อมซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาด
ของโรค เช่น ต้นทุนค่าขนส่งทีเ่ พิม่ ขึน้ การขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์
เงินเฟ้อที่ปรากฏในบรรจุภัณฑ์และน�้ำมันพืช
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้พิจารณาความเสี่ยงองค์กรอื่นๆ
ดังรายละเอียดด้านล่าง เพื่อประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
ของทั้งกลุ่มบริษัท ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ โดยความเสี่ยงที่ได้
พิจารณามีดังต่อไปนี้
1. พิจารณาความเสี่ยงองค์กรและกลยุทธ์การจ�ำกัดความเสี่ยง
ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนี้
1.1 ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ - การกีดกันทางการค้า ภาพรวม
อุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเลที่แข่งขันสูง ความเสี่ยงที่
เกีย่ วข้องกับความยัง่ ยืน การจัดการภายหลังการควบรวม
กิจการ การลงทุนในนวัตกรรม และการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
1.2 ความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงาน – ราคาและปริมาณวัตถุดบิ
ที่มีในตลาด การจัดการสินค้าคงคลัง คุณภาพของอาหาร
ต้นทุนการแปลงค่าเงิน ความเสียหายใหญ่ที่โรงงานผลิต
และความปลอดภัยทางไซเบอร์
1.3 ความเสีย่ งด้านกฎหมายและการปฏิบตั ติ าม – ปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบใหม่และคดีความ
1.4 ความเสี่ยงทางการเงิน - อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่อง การจัดหาแหล่งเงินกู้และเงินทุนเครดิตลูกค้า
การเปลี่ยนแปลงทางภาษีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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2. พิจารณาความเสี่ยงโครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดโครงการการลงทุนต่างๆ
ดังนี้
2.1 โครงการการลงทุน โรงงานผลิตอาหารส�ำเร็จรูปแช่แข็ง
พร้อมทานที่เน้นระบบอัตโนมัติแห่งใหม่ในประเทศไทย
2.2 โครงการลงทุ น โรงงานผลิ ต โปรตี น ไฮโดรไลเสตและ
คอลลาเจนเปปไทด์แห่งใหม่ในประเทศไทย
2.3 การเข้าถือหุ้นในบริษัท Clover Corporation Limited
ในประเทศออสเตรเลีย และ
2.4 การเข้าถือหุน้ ใน บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน) ในประเทศไทย
3. 3. การประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
3.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นวาระระดับโลก
เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายตระหนักถึงความจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วน
ในการยกระดับและเตรียมความพร้อม โดยมีการติดตาม
อย่างใกล้ชิดในด้านความเสี่ยงทางกายภาพ (physical)
และความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งของการเปลี่ ย นผ่ า น
(transition) อั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการเตรี ย มพร้ อ ม
ส�ำหรับกลยุทธ์ในระยะยาว และ
3.2 อาชญากรรมทางไซเบอร์มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น และอาจ
ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญ ระบบขัดข้อง
ข้อมูลรั่วไหลหรือสูญเสียทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงทีม่ กี ารท�ำงานจากทีบ่ า้ นเป็นหลัก จึงได้มกี ารทบทวน
กลยุทธ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
คณะกรรมการฯ ได้รายงานการพิจารณาความเสีย่ งและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญรวมทั้งข้อแนะน�ำ ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน

การปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการฯ ได้ส่งเสริมนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกธุรกิจ และผู้บริหารได้สื่อสารเรื่องนี้เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและ
ปฏิบัติตาม การด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมบริษัทย่อยที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนทั้งหมด โดยคณะกรรมการฯ
ได้ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ในปี 2564 ดังรายละเอียดด้านล่าง
1. ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักเรื่องความเสี่ยง และให้ค�ำแนะน�ำในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ�ำไตรมาส และให้
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงของกลุ่ม ความเสี่ยงที่เกิดใหม่ และโครงการการลงทุน
2. ก�ำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสีย่ งทัง้ ในระดับกลุม่ บริษทั และระดับบริษทั และการฝึกอบรมทีจ่ ดั ขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอให้กบั ผูบ้ ริหาร
รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยงของไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ำกัด บริษัท
ไอ-เทล คอร์ปอร์เรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ำกัด บริษัท แพ็คฟู้ด
จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน อียู ซีฟู้ดส์ 1 จ�ำกัดและบริษัทย่อย บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จ�ำกัด บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น
โปรดักส์ จ�ำกัด บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ�ำกัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไชน่า จ�ำกัด และบริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จ�ำกัด และ
3. แนะน�ำให้ฝา่ ยบริหารประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ งโดยทบทวนความเสีย่ ง โอกาส ความไม่แน่นอน และผลการด�ำเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

03 งบการเงิ น

รายชื่อคณะกรรมการและจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ชื่อ-นามสกุล
1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายอดัม เบรนนัน*

3. นายชู ชง ชาน

5. นายคูลชาน ซิงห์

แผนการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
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คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Committee)

4. นายติน ชู ชาน

ก้าวต่อไป
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6. นายลูโดวิค การ์นิเยร์

ต�ำแหน่ง

สถานะ

การเข้าร่วมประชุม

ประธานคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประธานคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ร่วม)
กรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรรมการ

1/2

(50%)

ผู้บริหาร

1/1

(100%)

กรรมการ

2/2

(100%)

ผู้บริหาร

2/2

(100%)

ผู้บริหาร

2/2

(100%)

ผู้บริหาร

1/2

(50%)

1. พัฒนาการบริหารความเสีย่ งเพือ่ สนับสนุนเป้าหมายขององค์กรทีม่ งุ่ สูก่ ารมีสขุ ภาพทีด่ ี และท้องทะเลทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ โดยพิจารณาปัจจัย
ความเสี่ยงจากผลกระทบจากกลยุทธ์ที่เลือก โอกาสที่กลยุทธ์จะไม่สอดคล้อง และความเสี่ยงที่เกิดกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละมิติความเสี่ยง และ
3. สนับสนุนฝ่ายบริหารให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดใหม่ในปี 2565 ดังนี้
3.1 ขยะพลาสติกในท้องทะเล
3.2 การปฏิรูปเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำและการเคลื่อนย้ายตลาด

* นายอดัม เบรนนัน ได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2564

รายงานของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการมีภารกิจ ดังนี้

คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาความเสีย่ งดังกล่าว และขอให้ผบู้ ริหารติดตามวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งทีเ่ กิดใหม่เหล่านีต้ อ่ ไปในปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

			

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนและติดตามการด�ำเนินกลยุทธ์
ความยัง่ ยืนของไทยยูเนีย่ น เพือ่ สนับสนุนเป้าหมายองค์กร “สุขภาพ
ที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์” โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้อ�ำนวยการกลุ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประธานคณะ
กรรมการร่วม ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการฯ
ประชุ ม กั น หลายครั้ ง ตลอดทั้ ง ปี เพื่ อ ทบทวนความก้ า วหน้ า
ในการด�ำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน พิจารณาประเด็น
ใหม่ๆ และข้อเสนอทางนโยบาย รวมทั้งตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์
เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน ข้อตัดสินใจ
ของคณะกรรมการจะได้รับการสื่อสารไปยังหน่วยธุรกิจและฝ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ โดยร่วมมือกับทีมการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

1. ให้ค�ำแนะน�ำและทิศทางการท�ำงานในเชิงกลยุทธ์ นโยบาย และ
โครงการด้ า นความยั่ ง ยื น เพื่ อ สนั บ สนุ น เป้ า หมายองค์ ก ร
“สุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์” และกลยุทธ์ความ
ยั่งยืน SeaChange®
2. ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยัง่ ยืนของไทยยูเนีย่ น
ให้ ส อดคล้ อ งและตอบโจทย์ เ ป้ า หมายและมาตรฐานสากล
ด้านความยัง่ ยืน และรักษาสถานะความเป็นผูน้ ำ� ด้านความยัง่ ยืน
ของอุตสาหกรรม
3. ทบทวนความคืนหน้าของการด�ำเนินงานตามพันธกิจด้านความ
ยัง่ ยืนทีส่ ำ� คัญ อาทิ พันธกิจปลาทูนา่ พันธกิจการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ยั่งยืน พันธกิจด้านการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายอื่นๆ
4. จัดตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายด้านความยัง่ ยืน
ตามความเหมาะสม

นายกีรติ อัสสกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

1. ภาพรวมกลยุทธ์ความยั่งยืน
ก�ำหนดทิศทางการท�ำงานในเชิงกลยุทธ์และติดตามพัฒนาการ
การด�ำเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน อาทิ
พันธกิจปลาทูน่า พันธกิจด้านการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พันธกิจการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน พันธกิจ
การลดของเสียและขยะอาหาร และนโยบายการจัดหาน�ำ้ มันปาล์ม
ด้วยความรับผิดชอบ
2. พันธกิจด้านการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รั บ ทราบพั ฒ นาการของโลกในด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ อาทิ การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศสมัยที่ 26 (COP26)
ติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของไทยยูเนี่ยน และก�ำหนดทิศทางและระดับ
ความมุ่งมั่นของบริษัทในการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊า ซเรือนกระจกที่ อิงหลั ก วิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ งคาดว่ า บริ ษัท จะ
ประกาศเป้าหมายดังกล่าวได้ในปี 2565
3. นโยบายสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมและการยึดมัน่
ต่อหลักการ Employer Pays Principle
เสนอแนะให้ ไ ทยยู เ นี่ ย นน� ำ หลั ก การ Employer Pays
Principle มาใช้ ใ นการสรรหาแรงงานข้ า มชาติ ซึ่ ง ถื อ เป็ น
ส่ ว นขยายของนโยบายการสรรหาแรงงานข้ า มชาติ อ ย่ า งมี
จริยธรรมที่มีอยู่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ไทยยูเนี่ยนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กั บ การสรรหาทั้ ง หมดส� ำ หรั บ แรงงานข้ า มชาติ ที่ ท� ำ งาน
ในสถานประกอบการของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
4. พันธกิจการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
ให้ ค� ำ แนะน� ำ และติ ด ตามความก้ า วหน้ า การด� ำ เนิ น งานของ
ไทยยูเนี่ยนในการจัดเก็บข้อมูลการใช้บรรจุภัณฑ์ และในการ
ขับเคลื่อนนวัต กรรมเพื่ อพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ยั่งยื น ส� ำ หรั บ
แบรนด์ของเรา เพือ่ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจการใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์ทยี่ งั่ ยืน ทัง้ นี้ เราได้ให้คำ� มัน่ ว่าภายในปี 2568 บรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้ในแบรนด์ของเราทั้งหมดซึ่งผลิตในโรงงานของเรา
ต้องเป็นวัสดุที่สามารถน�ำมาใช้ซ�้ำ น�ำมารีไซเคิล หรือสามารถ
ย่อยสลายได้ นอกจากนี้ เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะให้บรรจุภัณฑ์
แบรนด์ของเราโดยเฉลี่ยร้อยละ 30 ใช้วัตถุดิบที่ท�ำจากวัสดุ
รีไซเคิล ภายในปี 2568

5. การรายงานและการประเมินด้านความยั่งยืน
ติดตามการวิเคราะห์ระดับคะแนนและอันดับของไทยยูเนี่ยน
ในกรอบการรายงานและการประเมินความยั่งยืนที่ส�ำคัญ อาทิ
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ขององค์กร S&P Global
และดัชนี Seafood Stewardship Index ขององค์กร World
Benchmarking Alliance รวมทั้ ง ติ ด ตามให้ เ กิ ด การ
ด�ำเนินการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ปิดช่องว่างและตอบสนองต่อประเด็น
ด้านความยั่งยืนใหม่ๆ ที่ปรากฏในการประเมินความยั่งยืน
เพือ่ รักษาสถานะของไทยยูเนีย่ นในการเป็นผูน้ ำ� ด้านความยัง่ ยืน
ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
ทีมการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของไทยยูเนีย่ นได้ให้การสนับสนุนเชิงเทคนิค
และเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมทัง้ ท�ำงานร่วมกับทีมอืน่ ๆ ในกลุม่ บริษทั ในหลายภูมภิ าคทัว่ โลก
เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายและโครงการด้านความยัง่ ยืนภายใต้กลยุทธ์
SeaChange® นอกจากนี้ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มด้านความยั่งยืน
ยังเป็นสมาชิกของ Global Leadership Team (GLT) และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�ำ ให้เกิดความเชื่อมโยงและ
การประสานการท�ำงานระหว่างทีมความยั่งยืนและคณะกรรมการ
บริหารของบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานที่
เป็นจริงและสมเหตุผล โดยอยู่บนรากฐานของการจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ซึ่งได้ใช้นโยบายการ
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตลอดจนได้พิจารณาถึงความสมเหตุ
สมผล และความระมัดระวังรอบคอบ รวมถึงการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ และได้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลสอบทานรายงาน
ทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณา
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล รายการเกี่ ย วโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดยในการตรวจสอบนั้น
มีความเป็นอิสระและได้รบั ความร่วมมือจากผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นอย่างดี เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็น
ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท มี ค วามเพี ย งพอซึ่ ง ท� ำ ให้ เ ชื่ อ มั่ น ได้ ว ่ า งบการเงิ น ของบริ ษั ท
และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน การเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

นายธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายไกรสร จันศิริ
ประธานกรรมการ

นายธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ในปี 2564 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการประชุม
โดยครบองค์ประชุม 2 ครั้ง โดยมีวาระและผลการประชุมที่ส�ำคัญ
ดังนี้

และผลการดำ � เนิ น งาน
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0.02
48.15
20.22
8.47
0.03
6.93
26.96
2.14

0.66
-

0.04

22.77
10.02
0.52
0.49
18.89
7.77
0.65
0.06

-

30.06
29.72

(ภรรยานายเชง นิรุตตินานนท์)

นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายเชง นิรุตตินานนท์
นางจินตนา นิรุตตินานนท์

(น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

นางสาวรุ่งทิวา บุญมีโชติ

(น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

นายชินโชติ บุญมีโชติ

(บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

นายบุญปวีณ บุญมีโชติ

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

3,250,025 0.65%
250,025 0.05%
6,800 0.00%

9,375,000 1.88%

5,625,000 1.13%

4,125,000 0.83%

4,125,000 0.83%

59,190,500 11.84% ราคาตลาด
4,500,000 0.90% เทียบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

ปี 2563 ปี 2564
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
รายการที่เกี่ยวโยง

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
• ซื้อวัตถุดิบ (เปลือกกุ้งและ
น�้ำต้มปลา) จาก TU
• ซื้อวัตถุดิบ (เปลือกกุ้ง) จาก PPC
• ซื้อวัตถุดิบ (เปลือกกุ้ง) จาก TUS
• ซื้อลูกกุ้งจาก TUH
• ซื้ออาหารเสริมใช้เลี้ยงกุ้งขาว
จาก TMAC
• จ่ายค่าคนดูแลการเลี้ยงกุ้งที่ฟาร์มให้
TMAC
• ซื้อ Tuna Meal เพื่อทดลองผลิต
อาหารแมวจาก TUM
• จ่ายค่ากระเช้าของขวัญให้ TU
• จ่ายค่าอบรมให้ EHS
• ขายกุ้งให้ TU
• ขายอาหารกุ้งให้ TMK
• ขายอาหารกุ้งให้ TMAC

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ร ่ ว มพิ จ ารณาแบบประเมิ น ความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับคณะกรรมการบริษัท
และไม่มีความเห็นซึ่งแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
แต่อย่างใด

(บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(กรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง
ถอดถอน โยกย้าย รวมทั้งพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ความดีความชอบประจ�ำปีของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่
20 กรกฎาคม 2558 ได้แต่งตัง้ ให้นายปองพล ผลิพชื ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งแต่
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เนื่องจากมีการศึกษาและประสบการณ์
การท� ำ งานด้ า นการตรวจสอบทั้ ง ภายในและภายนอก โดย
ณ ปัจจุบันมีประสบการณ์ตรวจสอบรวม 21 ปี (งานตรวจสอบ
ภายใน 15 ปีและงานตรวจสอบภายนอก 6 ปี) ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ที่น�ำมาใช้ในการปฏิบัติงานในบริษัทได้เป็นอย่างดี มีความสามารถ
ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สามารถ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติง านของทุ ก หน่ ว ยงานของบริ ษั ท และ
บริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการบัญชี การ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถ
ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับจาก
ผู ้ รั บ การตรวจสอบอย่ า งสม�่ ำ เสมอ มี ค วามสามารถในการให้
ค�ำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความ
เป็นอิสระในวิชาชีพ กล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และ
มีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามี
ความเหมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
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1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ฟีดมิลล์ จ�ำกัด
นางนิตยา บุญมีโชติ
(บริษัทย่อย 66.90%) (ภรรยานายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)
นายธนโชติ บุญมีโชติ

ในการประชุ ม คณะกรรมการครั้ ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการ
อิสระ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบ
การควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว สรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ
5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดย
บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการ
ติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย สามารถป้องกัน
ทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อยจากการทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหาร
น�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้ มี แนวทางปรั บ ปรุ งเพิ่ ม เติ ม เพื่ อให้ ก าร
ควบคุมภายในดังกล่าวรัดกุมครบถ้วนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้สอบ
บัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูต้ รวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี 2564
ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัท
ได้จัดท�ำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ นโยบายราคา
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับผูด้ แู ลรับ
ผิดชอบงานตรวจสอบภายใน

04 เอกสารแนบ

ต�ำแหน่ง
ที่ TU

การสรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในของบริษัท

รายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

03 งบการเงิ น

ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

และผลการดำ � เนิ น งาน

ยอดสรุปตามประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

บริษทั มีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยเมือ่ พิจารณาจากโครงสร้างการถือหุน้ ขนาดหรือความมีนยั ส�ำคัญของรายการระหว่างกันแล้ว รายการดังกล่าวไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทอี่ าจมีผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ทัง้ นี้ บริษทั จะประเมินรายการดังกล่าว โดยจะจัดการข้อมูลและท�ำการวิเคราะห์วา่ เป็นรายการทีส่ มเหตุสมผลและเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั
ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระส�ำคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้มีการด�ำเนินการตามระเบียบ เช่น ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ อนุมัติ
โดยคณะกรรมการ การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดส่งสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ จนถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการ นอกจากนี้ บริษัท
ยังได้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเพิ่มข้อความที่ระบุถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัท เพื่อให้เป็น
ไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายการธุรกิจกับบุคคลที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการท�ำรายการ
ดังกล่าวระหว่างปี ดังนี้
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ต�ำแหน่ง
ที่ TU

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ นโยบายราคา
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

ต�ำแหน่ง
ที่ TU

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ นโยบายราคา
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน
ฟีดมิลล์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อย 66.90%)
(ต่อ)

(บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

นายบุญปวีณ บุญมีโชติ
(บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

900,000

3.0%

1,800,000

6.0%

1,800,000

6.0%

0.94

-

0.08

-

1.95

-

-

0.26

0.40
0.43

0.42
-

0.05

-

-

0.12

-

0.06
0.65

0.45

0.53

-

0.20

ปี 2563 ปี 2564
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

• รับค่า Incentive Sale
0.69
และค่าบริการจาก TUH
• รับค่าบริการงานฝ่าย HR จาก TUS
0.15
รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
ประกอบด้วย:
• จ่ายค่าเช่าที่ดินให้ TU ที่ต�ำบลกาหลง
0.50
0.49
อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อท�ำฟาร์มทดลอง
เลี้ยงกุ้งและปลา ในอัตราค่าเช่าปีละ
497,300 บาท โดยมีก�ำหนด
ระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี
และจะครบก�ำหนดในเดือนมิถุนายน
2565 ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
• จ่ายค่าเช่าฟาร์มให้ TMK
1.50
1.50
รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
1.79 31.56
• ซื้อวัตถุดิบและสินค้าจาก TU
0.52
0.42
• ซื้อวัตถุดิบ (กุ้ง) จาก PPC
28.45 20.35
• จ่ายค่าพิมพ์งานให้ TUG
1,030.05 1,355.98
• ขายสินค้าให้ COSF
111.26
• ขายสินค้าให้ TUC
74.54 413.68
• ขายสินค้าให้ PPC
41.81 40.35
• ขายสินค้าให้ TU
7.77 10.02
• ขายเศษซาก (เปลือกกุ้ง) ให้ TFM
• ขายสินค้าให้ TSR
3.10
1.96
• ขายสินค้าให้ TUO
0.52
0.48
• ขายสินค้าให้ ITC
0.02

04 เอกสารแนบ

นายธนโชติ บุญมีโชติ

6,774,850 22.6% ราคาตลาด
900,000 3.0% เทียบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

13.59
47.11
-

03 งบการเงิ น

(น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ

21.57
37.76
1.05

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

2. บริษัท ไทยยูเนี่ยน
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ซีฟู้ด จ�ำกัด
นายชินโชติ บุญมีโชติ
(บริษัทย่อย 51.00%) (น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)
นางสาวรุ่งทิวา บุญมีโชติ

รายการที่เกี่ยวโยง

1.61
8.78
6.01

และผลการดำ � เนิ น งาน

ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง

2.76
8.53
-

01 การประกอบธุ ร กิ จ

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

• ขายอาหารกุ้งให้ TUH
• ขายอาหารกุ้งให้ TCM
• ขายอาหารสัตว์เลี้ยงให้ TUM
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ประกอบด้วย:
• จ่ายค่าบริหารจัดการให้ TU
• รับเงินค่า Knowhow จาก AFL
• รับค่าใบก�ำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์นำ�้
(MCPD) จาก TU
• รับค่าใบก�ำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์นำ�้
(MCPD) จาก TUS
• รับค่าใบก�ำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์นำ�้
(MCPD) จาก PCC
• รับค่าใบก�ำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์นำ�้
(MCPD) จาก TUH
• รับเงินค่าน�้ำมันดีเซล จาก TU
รายการทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์สนิ หรือบริการ
ประกอบด้วย:
• จ่ายค่าโปรแกรม Office 365 ให้ TU
• จ่ายค่าบริการงานชิปปิ้ง โลจิสติกส์
และ BOI ให้ TUM
• จ่ายค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูล
ผ่านเว็บไซต์ให้ BZD
• จ่ายค่าบริการฝึกอบรมและอื่นๆ
ให้ TU
• จ่ายค่าบริการฝึกอบรม ให้ TUM
• จ่ายค่าบริหารจัดการส่งออก
ให้ TUM
• รับค่าเช่าส�ำนักงานและค่าโทรศัพท์
จาก TMAC
• รับค่าวิเคราะห์วัตถุดิบจาก TUM

ปี 2563 ปี 2564
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน
ฟีดมิลล์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อย 66.90%)
(ต่อ)

รายการที่เกี่ยวโยง

184

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

185

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง

ต�ำแหน่ง
ที่ TU

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ นโยบายราคา
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

กรรมการ

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
• ซื้อวัตถุดิบ (หัวปลา) จาก TU
• ซื้อสินค้า จาก PPC
• จ่ายค่าพิมพ์งานให้ TUG
• จ่ายค่าอบรมให้ EHS
• ขายวัตถุดิบ (Topping ส�ำหรับ
อาหารสัตว์เลี้ยง) ให้ TUM
• ขายสินค้า (ซูริมิน�ำเข้าจากเวียดนาม)
ให้ TU
• ขายสินค้า (ปูเทียม ปูอัด และซูริมิ)
ให้ PPC
• ขายสินค้า (ปูอัดเพื่อผลิตต่อเป็น
อาหารแมว) ให้ ITC
• ขายสินค้า (ปูอัด เต้าหู้ปลา) ให้ TSR
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ประกอบด้วย:
• จ่ายค่าบริการฝากเก็บสินค้า ให้ TU
• รับค่าบริการส่งสินค้า จาก TU
• รับค่า Vitamin Premix จาก TU
รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ
ประกอบด้วย:
• ขายเครื่องปั่น spread tuna
(มือสอง) ให้กับ TU

-

1.49

0.66

0.52

0.08

0.17

-

1.07
0.15

-

0.75

ปี 2563 ปี 2564
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
0.77
2.33
1.89
0.05
23.82

1.06
2.50
4.97
0.05
18.07

1.72

1.41

0.75

1.00

0.72

0.27

7.49

6.55

0.14
0.03
0.06

0.04
-

0.06

-

04 เอกสารแนบ

177,666 11.8% ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

9.99
5.25
-

03 งบการเงิ น

รายการที่เกี่ยวโยง

0.37
0.20
5.25
0.65

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ นโยบายราคา
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

22.99
1.13
2.43

และผลการดำ � เนิ น งาน

3. บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน นายเชง นิรุตตินานนท์
ฟู้ดส์ จ�ำกัด
(บริษัทร่วม 25.00%)

ต�ำแหน่ง
ที่ TU

22.09
9.19
0.78

01 การประกอบธุ ร กิ จ

ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง

ปี 2563 ปี 2564
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ประกอบด้วย:
• จ่ายค่าบริหารจัดการให้ TU
• จ่ายค่าบริหารจัดการส่งออกให้ TUM
• จ่ายค่าบริการจัดเก็บและขนส่งให้
COSF
• จ่ายค่าคอมมิชชั่นและค่าบริการให้ TU
• จ่ายค่าบรรจุภัณฑ์แพคสินค้าให้ OKF
• จ่ายค่าพัฒนาและวิจยั พันธุก์ งุ้ ให้ TUH
• รับค่าขนส่งและบริการจัดเก็บสินค้า
จาก TU
• รับเงินค่าแพ็คสินค้าจาก TUC
รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ
ประกอบด้วย:
• จ่ายค่าโปรแกรม wan และ Office
365 เช่าคอมพิวเตอร์ให้ TU
• จ่ายค่าโหลดสินค้าและบริการอื่นๆ
ให้ TU
• จ่ายค่า Audit ฟาร์มกุ้งให้ TU
• จ่ายค่าบริการงานฝ่าย HR ให้ TFM
รายการช่วยเหลือทางการเงิน
ประกอบด้วย:
• จ่ายดอกเบี้ย (เป็นเพียงการกู้ยืม
ระยะสั้น) ให้ TU
ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเงินกู้
เท่ากับ -0- บาท

2. บริษัท ไทยยูเนี่ยน
ซีฟู้ด จ�ำกัด
(บริษัทย่อย 51.00%)
(ต่อ)

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

รายการที่เกี่ยวโยง

186

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

187

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายเดชพล จันศิริ
(บุตรนายไกรสร จันศิริ)

นายดิสพล จันศิริ
(บุตรนายไกรสร จันศิริ)

นายไกรสร จันศิริ
นางบุษกร จันศิริ
(คู่สมรสนายไกรสร จันศิริ)

นายชวน ตั้งจันสิริ

5. บริษัท จะนะ
อุตสาหกรรมประมง
จ�ำกัด

(บุตรนายเชง นิรุตตินานนท์)

7. บริษัท ที.ซี. ยูเนี่ยน
อโกรเทค จ�ำกัด

ต�ำแหน่ง
ที่ TU

กรรมการ
กรรมการ

นายเชง นิรุตตินานนท์

กรรมการ

19,680,000 32.8% ค่าเช่าสามารถ รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
15,260,000 25.4% เทียบกับอัตรา ประกอบด้วย: TU, TUM, ITC, TUO
ค่าเช่าในพื้นที่ และ TUL จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ
ใกล้เคียงกัน อาคารส�ำนักงานกรุงเทพฯ เนื่องจาก
15,260,000 25.4% และผู้เช่า
บริษทั จ�ำเป็นต้องมีสำ� นักงานในกรุงเทพฯ
รายอื่น
เพื่อใช้ในการประสานงานต่างๆ โดยท�ำ
7,800,000 13.0%
สัญญาเช่ากับบริษัท จันศิริ เรียล
เอสเตท จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลัก
2,000,000 3.4%
คือ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมพื้นที่
11,737.81 ตารางเมตร รวมค่าเช่าและ
ค่าบริการ (ไม่รวมค่าน�้ำประปา ค่าไฟฟ้า
และค่าโทรศัพท์) ระหว่างปี 64
บริษัทได้มีการตั้งบริษัทใหม่ ได้แก่ TUL
จึงจ�ำเป็นต้องเช่าพื้นที่เพิ่ม และค่าเช่า
ตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดือน
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้
เป็นค่าเช่าเฉพาะพืน้ ทีเ่ ช่าทีก่ ำ� หนดเท่านั้น
ไม่รวมสาธารณูปโภคอืน่ ๆ โดยมีกำ� หนด
ระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี และจะครบ
ก�ำหนดในเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว
รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
• ซื้อสินค้า (ปลากระป๋องซีเล็ค)
จาก TU
175,000 35.0% ราคาตลาด รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
• ซื้อวัตถุดิบ (ก้างปลา หัวปลา)
25,000 5.0% เทียบเท่า
ลูกค้าทั่วไป
จาก ITC
• ขายวัตถุดิบ (น�้ำมันปลา น�้ำนึ่งปลา
ปลาป่น) ให้ TFM
• ขายส่วนผสมส�ำหรับ
ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงให้ ITC

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ นโยบายราคา
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

1
1

0.0% ราคาตลาด
0.0% เทียบเท่า
ลูกค้าทั่วไป
845,895 34.8% ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

รายการที่เกี่ยวโยง

82.73

93.73

0.73

0.47

46.52

24.74

61.27

47.60

1.41

1.39

ปี 2563 ปี 2564
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
-

0.12

0.10

-

263.89 277.05
288.41 247.22
33.16

30.36

-

7.72

0.39
0.25

0.29
-

0.08
-

0.12

04 เอกสารแนบ

0.02
0.01
138.50 167.76

03 งบการเงิ น

รายการทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์สนิ หรือบริการ
ประกอบด้วย:
• ซื้อสินค้า ปลากระป๋องซีเล็ค
กับปลาเส้นฟิชโช จาก TU
รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
• ซื้อสินค้าปลากระป๋องกับปลาเส้น
ฟิชโชจาก TU
รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
• ซื้อวัตถุดิบ (ไส้ ก้าง หัว หนัง และ
เลือดปลา) จาก TU
• ซื้อวัตถุดิบ (ไส้ ก้าง หัว หนัง และ
เลือดปลา) จาก TUM
• ซื้อวัตถุดิบ (เศษซากและตาปลา)
จาก TUI
• ซื้อวัตถุดิบ (ปลาป่น) จาก TUE
Group
• จ่ายค่าอบรมให้ EHS
• ขายวัตถุดิบ (ปลาและ
กระดูกปลาป่น) ให้ TFM
รายการทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์สนิ หรือบริการ
ประกอบด้วย:
• จ่ายค่าบริการตักถังปลาให้ TU
• จ่ายค่าถังปลาสแตนเลสให้ TUM
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ประกอบด้วย:
• จ่ายค่าพาเลทไม้ให้ TUM
• จ่ายค่าชุดตรวจ ATK ให้ TUM

ปี 2563 ปี 2564
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

5. บริษัท จะนะ
อุตสาหกรรมประมง
จ�ำกัด
(ต่อ)
6. บริษัท ทุนธนศิริ จ�ำกัด นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายชู ชง ชาน

กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ

รายการที่เกี่ยวโยง

และผลการดำ � เนิ น งาน

ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง

กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
กรรมการ

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ นโยบายราคา
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

01 การประกอบธุ ร กิ จ

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

นายเชง นิรุตตินานนท์
นายนคร นิรุตตินานนท์

ต�ำแหน่ง
ที่ TU

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

4. บริษัท จันศิริ
เรียล เอสเตท จ�ำกัด

ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง

188

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

189

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง

ต�ำแหน่ง
ที่ TU

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ นโยบายราคา
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

8. บริษัท ไวยไทย จ�ำกัด

นายเชง นิรุตตินานนท์
นายไกรสร จันศิริ
นางจินตนา นิรุตตินานนท์
(คู่สมรสนายเชง นิรุตตินานนท์)

นายชวน ตั้งจันสิริ
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายนคร นิรุตตินานนท์
(บุตรนายเชง นิรุตตินานนท์)

9. บริษัท ไทยพัฒนา
นายเชง นิรุตตินานนท์
สแตนเลส สตีล จ�ำกัด นายชวน ตั้งจันสิริ
นายนคร นิรุตตินานนท์

กรรมการ
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ

6.3%
6.3%
6.3%

17,500 35.0% ราคาตลาด
5,000 10.0% เทียบเท่า
ลูกค้าทั่วไป
5,000 10.0%

รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ
ประกอบด้วย:
• รับค่าเครื่องสตีมเมอร์ ถังน�้ำร้อน
รถขนปลา ท่อรับถังละลายปลา บันได
สายพานล้างปลา และเครื่องมือต่างๆ
จาก TUM
• รับเงินล่วงหน้างานก่อสร้างจาก
TUM
• รับค่าสายพานรีดถุงปลา
และเครื่องมือต่างๆ จาก TU
• รับเงินค่าโต๊ะสแตนเลส ระบบพัดลม
ตู้ต่อรถบรรทุกจาก APC
• รับเงินค่าถังสแตนเลสใส่ปลา
จาก TUI
• รับค่าอะไหล่ ค่าซ่อมแซมโรงงาน
และเครื่องจักร จาก TUM
• รับค่าอะไหล่ ค่าซ่อมแซมโรงงาน
และเครื่องจักร จาก TUI
• รับค่าอะไหล่ อุปกรณ์ต่างๆ
และเครื่องมือ จาก ITC
• รับค่าอะไหล่ อุปกรณ์ต่างๆ
และเครื่องมือ จาก TU
• จ่ายค่าเคลมสินค้าเสียหายให้ TU
รวมทุกรายการ (ยกเว้นเงินล่วงหน้า)
ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติ
วงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาทต่อปี
ส�ำหรับการท�ำรายการเกี่ยวโยง
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
เรียบร้อยแล้ว

ปี 2563 ปี 2564
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
53.48

67.21

8.79

27.69

6.83

0.34

0.53

1.54

0.21

0.27

14.93

11.29

-

0.41

0.01

-

0.82

-

76.81

0.06
81.12

04 เอกสารแนบ

รายการที่เกี่ยวโยง

60.52
9.35
1.17
1.77
0.10
72.91

03 งบการเงิ น

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ นโยบายราคา
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

65.77
9.79
2.30
0.39
0.21
78.46

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

(บุตรนายเชง นิรุตตินานนท์)

ต�ำแหน่ง
ที่ TU

25,000
25,000
25,000

15.36

และผลการดำ � เนิ น งาน

ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง

145,000 36.3%
74,000 18.5%
46,000 11.5%

15.06

01 การประกอบธุ ร กิ จ

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

กรรมการ
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ

รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
ประกอบด้วย:
TU จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ ส�ำหรับ
พื้นที่ส�ำนักงานและโรงงานพร้อม
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง
ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ เนื่องจากบริษัท
จ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการขยายก�ำลัง
การผลิตในส่วนของไลน์ผลิตอาหาร
ส�ำเร็จรูปแช่แข็ง จ�ำนวนพื้นที่รวม
4,727.36 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า
พื้นที่และค่าบริการต่อเดือน (ไม่รวม
ค่าไฟฟ้า น�้ำประปา โทรศัพท์ และค่าภาษี
โรงเรือน) เท่ากับ 545,806.00 บาท
โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีก�ำหนดระยะ
เวลาตามสัญญาเช่า 2 ปี
และจะครบก�ำหนดในเดือนธันวาคม
2564 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
ราคาตลาด รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เนื่องจาก
เทียบเท่า
เป็น Supplier ประจ�ำ จึงติดต่อ
ซัพพลายเออร์ ประสานงานได้สะดวกและรวดเร็ว
ทั่วไป
ประกอบด้วย:
• รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก TUM
• รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก TU
• รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก APC
• รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก ITC
• รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก TUI
รวมทุกรายการ
ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติ
วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
ส�ำหรับการท�ำรายการเกี่ยวโยง จาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2554
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
เรียบร้อยแล้ว

ปี 2563 ปี 2564
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

7. บริษัท ที.ซี. ยูเนี่ยน
อโกรเทค จ�ำกัด
(ต่อ)

รายการที่เกี่ยวโยง

190

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

191

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง

กรรมการ

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ นโยบายราคา
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง
1

0.0% ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทั่วไป

รายการที่เกี่ยวโยง
รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
• ซื้อวัตถุดิบ (เศษซาก) จาก TUM
• ซื้อวัตถุดิบ (เศษซาก) จาก TUI
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ประกอบด้วย:
• จ่ายค่าบริหารการขายให้ TUM
• จ่ายค่ากระดาษซับน�้ำมัน
ฟิล์มพันพาเลท น�้ำมันโซล่าให้ TUM
รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ
ประกอบด้วย:
• จ่ายค่าบริการห้องแลบและอื่นๆ
ให้ TU
• รับเงินค่าขนส่ง จาก APC
รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
ประกอบด้วย:
• ค่าเช่าส�ำนักงาน ค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ TUM
รายการช่วยเหลือทางการเงิน
ประกอบด้วย:
• TNFC รับดอกเบี้ยจาก TUM
(ผู้ลงทุนใน TNFC)
- ณ 31 ธ.ค. จ�ำนวนเงินกู้ระยะสั้น

(บิดานายชู ชง ชาน)

นายสง่า ตั้งจันสิริ
(บุตรนายชวน ตั้งจันสิริ)

นายทวี ตั้งจันสิริ
(บุตรนายชวน ตั้งจันสิริ)

นายนคร นิรุตตินานนท์

ญาติสนิท
กรรมการ

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ประกอบด้วย:
• รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง
และประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TU
• รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง
และประมูลผ่านเว็บไซต์จาก ITC
•
รั
บค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง
128,333 1.2%
และประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TUM
•
รั
บค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง
146,667 1.3%
และประมูลผ่านเว็บไซต์จาก APC
• รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง
และประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TUG
• รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง
และประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TFM
• ซื้อสินค้าน�้ำมันปลาและแคลเซียม
จาก TU
300,000 60.0% ค่าเช่า
รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
สามารถ
ประกอบด้วย: TUM จ่ายค่าเช่าโกดัง
เทียบกับ
สินค้าเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บสินค้า
อัตราค่าเช่า และวัสดุอุปกรณ์ อัตราค่าเช่าตาราง
ในพื้นที่
เมตรละ 65 บาทต่อเดือน พื้นที่รวม
ใกล้เคียงกัน 19,262 ตารางเมตร เป็นจ�ำนวนค่าเช่า
เดือนละ 1.25 ล้านบาท โดยสัญญาเช่า
ดังกล่าวจะครบก�ำหนดในเดือนธันวาคม
2564 (สัญญาปีต่อปี)

5,665,002 51.5% ราคาตลาด
550,000 5.0% เทียบเท่า
ลูกค้าทั่วไป
3,685,000 33.5%
275,000 2.5%

0.11

0.03

0.05

2.40

1.07

0.41

0.28

45.10

91.05

ปี 2563 ปี 2564
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
0.97

0.77

0.15

0.07

0.66

0.62

0.06

-

0.00

-

0.05

-

-

0.03

23.39

26.87

04 เอกสารแนบ

(บุตรนายเชง นิรุตตินานนท์)

รายการที่เกี่ยวโยง

0.11

03 งบการเงิ น

12. บริษัท แฟคตอรี่
สตอเรจ เซอร์วิส
จ�ำกัด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ นโยบายราคา
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

2.52
-

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

11. บริษัท บีส ไดเมนชั่น นายไกรสร จันศิริ
จ�ำกัด
นายเชง นิรตุ ตินานนท์
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายชาน ฮอน ฮุง

ต�ำแหน่ง
ที่ TU

2.04
0.12

และผลการดำ � เนิ น งาน

ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง

5.95
108.39 109.56

01 การประกอบธุ ร กิ จ

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

ปี 2563 ปี 2564
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

10. บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ นายธีรพงศ์ จันศิริ
เคมีคอลส์ จ�ำกัด
(บริษัทร่วม 48.97%)

ต�ำแหน่ง
ที่ TU

192

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

193

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ

195

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ำประกันภัยทรัพย์สินกับบริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ
บริษัท เอเชีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายหน้ารับประกันภัย โดยมีลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท เนื่องจากมี
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือนายชวน ตั้งจันสิริ และ บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริษัททั้งสอง ดังนี้

รายการที่เกี่ยวโยง
1. บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2. บริษัท เอเชีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จ�ำกัด

2563 (ล้านบาท)
109.45
11.81

2564 (ล้านบาท)
140.51
2.81

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้พจิ ารณารายการระหว่างกันของปี 2564 แล้วมีความเห็นว่า รายการซือ้ ขายผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึง
รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั โดยการเข้าท�ำรายการดังกล่าว บริษทั ได้พจิ ารณาถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นส�ำคัญ โดยเงือ่ นไขต่างๆ
ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกก�ำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขันหรือเป็นราคาที่มี
ความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกก

นโยบายการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน
(1) กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั จัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนรวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดส่งให้แก่บริษทั เพือ่ เป็นข้อมูล
ในการด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการจัดส่งรายงานดังกล่าวที่เป็นปัจจุบันทุก 6 เดือน
(2) หลีกเลี่ยงการท�ำรายการเกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(3) ในกรณีที่จ�ำ เป็นต้องท�ำ รายการเกี่ยวโยงที่มีสาระส�ำ คัญต้องขออนุมัติการเข้าท�ำ รายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มี
เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้ฝ่ายจัดการสามารถด�ำเนินการได้ (ตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/12)
(4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการด�ำเนินการของบริษัท เมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
(5) ก�ำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าตาม
ราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) และมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการที่เหมือน
หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
(6) ผูท้ อี่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่ นได้เสียในการท�ำรายการระหว่างกันจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั กิ ารท�ำรายการ
ระหว่างกัน

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

0.47
-

หมายเหตุ: • รายการธุรกิจปกติ เป็นการซื้อขายวัตถุดิบตามธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551
• รายการที่ 1, 6, 10, 15 และ 18 กรรมการของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชู ชง ชาน ถือหุ้นในบริษัท
		 ที่เกี่ยวโยงกันไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่เป็นกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

3.76
-

- ราคาเทียบเท่า รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
ลูกค้าทั่วไป • ซื้อสินค้า จาก TU
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ประกอบด้วย:
• รับค่า Giftset จาก TU
นายธีรพงศ์ จันศิริ
18. บริษัท ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด
จ�ำกัด

นายนรินทร์ นิรุตตินานนท์

ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
กรรมการ
(บุตรนายเชง นิรุตตินานนท์)

นายนคร นิรุตตินานนท์

17. บริษัท ซิเรนิตี้
แคปปิตอล จ�ำกัด

(บุตรนายไกรสร จันศิริ)

นายเดชพล จันศิริ

16. บริษัท เจมิไนย์
แอนด์ แอสโซซิเอท
จ�ำกัด

(บุตรนายเชง นิรุตตินานนท์)

0.94
-

- 379.97

0.01
0.07

459,870 92.0% ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทั่วไป
หรือราคาส่ง
4,999 50.0% ราคาเทียบเท่า รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ
พื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย:
• ซื้อที่ดิน จาก APC
5,000 50.0%

35.71
44.37
กรรมการ

ญาติสนิท
กรรมการ

0.04

25,000 55.6% ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทั่วไป
500,000 0.6% ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทั่วไป
กรรมการ

0.79

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
• ซื้อสินค้าจาก APC
• จ่ายค่าพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดให้
TUG
• ขายสินค้าให้ COSF
รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
• รับค่าจ้างท�ำบรรจุภัณฑ์ (กล่อง)
จาก ITC
รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
• ซื้ออาหารปลาและลูกปลานวลจันทร์
จากฟาร์มทดลอง จาก TFM
• ซื้อสินค้า (กระเช้าของขวัญ) จาก TU
รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
• ซื้อสินค้า (ปลากระป๋องซีเล็ค)
จาก TU
149,996 100.0% ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทั่วไป
กรรมการ

13. บริษัท ฟิล-ยูเนี่ยน นายเชง นิรุตตินานนท์
โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จ�ำกัด
(Phil-Union Frozen
Foods, Inc.)
ประเทศฟิลิปปินส์
14. บริษัท นิวเซนจูรี่
นายเชง นิรุตตินานนท์
พริ้นติ้ง แอนด์
แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
15. บริษัท ไทยยูเนี่ยน
นายไกรสร จันศิริ
ไฮเทค เพิร์ล
คัลทิเวชั่น จ�ำกัด

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง

ต�ำแหน่ง
ที่ TU

รายการที่เกี่ยวโยง

589.83 1,571.94

และผลการดำ � เนิ น งาน

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ นโยบายราคา
ในบริษัทที่เกี่ยวโยง

6.81
-

23.07
0.01

ปี 2563 ปี 2564
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ

มาตรการในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าทาํ รายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อย บริษทั จึงก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูต้ รวจสอบ
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
และบริษัทย่อย ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ รายการระหว่างกันได้กระท�ำอย่างยุติธรรม โดย
พิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s
length) และมีการเปรียบเทียบราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในรายการระหว่างกัน
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และผลการดำ � เนิ น งาน

ที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีส่วนได้เสียในการท�ำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผย
รายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ�ำปี

แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทยังคงมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันต่อไปในอนาคต เนื่องจากการท�ำธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกันตามปกติของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยก�ำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจ
การค้า (Fair and at arm’s length) และ/หรือตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาทางการค้า เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผล
และค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นส�ำคัญ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบจะท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแล
และตรวจทานการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียง
ในที่ประชุมและไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายส�ำหรับรายการระหว่างกันแยกตามลักษณะรายการ ดังนี้

รายการระหว่างกัน

นโยบาย

1) รายการซื้อขายสินค้าธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ

ราคาปกติเทียบเท่าบุคคลภายนอก หรือเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป

2) รายการซื้อขายทรัพย์สินและการให้บริการ

ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมของรายการที่เกิดขึ้น
เปรียบเทียบกับข้อมูลการท�ำรายการกับบริษัทอื่นๆ
ถึงข้อดีและข้อเสียต่างๆ ที่ตามมาก่อนตัดสินใจ
เข้าท�ำรายการดังกล่าว และหากมีความจ�ำเป็น
ต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติ ก็จะต้องกระท�ำแล้วแต่กรณีไป

3) รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี)

ตามความจ�ำเป็นและความสะดวกในการท�ำงาน
ตลอดจนท�ำเลที่ตั้ง รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบ
ค่าเช่าและเงื่อนไขต่างๆ กับราคาตลาดทั่วไปในพื้นที่
ใกล้เคียงกัน และหากมีมูลค่าที่ถือเป็นสาระส�ำคัญมาก
ต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขอมติอนุมัติ
ก็จะต้องกระท�ำแล้วแต่กรณีไป

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายการระหว่างกัน
4) รายการการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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นโยบาย
1. พิจารณาข้อมูลของผู้กู้เบื้องต้น ดังนี้
• เป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
ทั้งยอดขายและผลก�ำไร
• เป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินดี และมีก�ำไรสะสม
• เป็นการกู้ยืมเพื่อน�ำไปลงทุนด้านทรัพย์สินที่ก่อให้
เกิดรายได้ เช่น การขยายโรงงาน การซื้อเครื่องจักร
เป็นต้น
• บุคคลที่เกี่ยวโยงเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญ
ถือเป็น Strategic Partner ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของกลยุทธ์
• กู้ยืมตามความจ�ำเป็นและเป็นเงินกู้ระยะสั้นๆ
2. อัตราดอกเบี้ยส�ำหรับการกู้ยืมต้องไม่ต�่ำกว่าต้นทุน
ของเงินทุนที่บริษัทมีอยู่หรือที่ต้องกู้ยืมมาในเวลานั้น
3. จ�ำนวนเงินที่ขอกู้ยืมรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและระยะ
เวลาการกู้ยืมจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างสม
เหตุผลจากคณะกรรมการบริหารและอาจต้องน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อขอมติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์
ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
และบริษัทย่อย

บริ ษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จการ
แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำ กัด
(มหาชน) (บริษทั ) และบริษทั ย่อย (กลุม่ บริษทั ) และฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
และผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ
รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับ
ปี สิ้น สุ ด วั น เดี ย วกั น โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส� ำ คั ญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิช าชีพ บั ญ ชีที่ ก� ำ หนดโดยสภาวิช าชีพ บั ญ ชีใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ การตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงิน รวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
• งบก�ำไรขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดง
การเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของเจ้ า ของเฉพาะกิ จ การส� ำ หรั บ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่นๆ

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตาม
ดุ ล พิ นิ จ เยี่ ย งผู ้ ป ระกอบวิช าชีพ ของข้ า พเจ้ า ในการตรวจสอบ
งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การส�ำ หรั บ งวดปั จ จุบั น
ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
ส�ำหรับเรื่องเหล่านี้

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

เสนอผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ
ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
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เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

และผลการดำ � เนิ น งาน

วิธีการตรวจสอบ

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

การประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาว
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบแสดงฐานะการเงินรวม
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
ของกลุ่มบริษัทมีค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
• ประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
ที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนจ�ำนวน 13,495 ล้านบาท
เงินสดของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมและ
และ 13,987 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
ร้อยละ 8.10 และร้อยละ 8.40 ของสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ
ของผู้บริหาร
ดังที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
• สอบถามผูบ้ ริหารในเชิงทดสอบถึงความน่าเชื่อถือของ
ข้อ 20 และ 21 ตามล�ำดับ
ประมาณการที่ส�ำคัญ และประเมินความเหมาะสมของวิธี
ที่กลุ่มบริษัทน�ำมาใช้ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษัทจ�ำเป็น
สินทรัพย์และข้อสมมติฐานต่างๆ โดยเฉพาะการทดสอบ
ต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์
ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการอัตราการเติบโต
ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นประจ�ำ
ของรายได้ อัตราคิดลดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้ต้นทุน
ทุกปี รวมถึงการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ทางการเงินเฉลี่ย (Weighted Average Cost of
ที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Capital: WACC) และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเพื่อประเมินมูลค่า
โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลภายนอกและข้อมูลในอดีต
ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งจากผลการทดสอบการด้อยค่า
เช่น การคาดการณ์อัตราการเติบโตของตลาด
ของผู้บริหาร กลุ่มบริษัทไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุน
• ประเมินความเหมาะสมของการประมาณการกระแสเงินสด
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์เหล่านี้
ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของผู้บริหารในการประมาณการข้อมูลต่างๆ
ข้าพเจ้าให้ความส�ำคัญกับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากค่าความนิยม
ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในอดีตจากการเปรียบเทียบสิ่งที่ผู้บริหาร
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
เคยประมาณการไว้กับข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นว่าความแตกต่างนั้น
มีมูลค่าที่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท
จะกระทบกับความเหมาะสมของประมาณการปีปัจจุบันหรือไม่
อีกทั้งการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีความซับซ้อน
และการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจในอนาคต
และใช้ดุลพินิจที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานต่างๆ
จากการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตลาด
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะของตลาดหรือสภาพเศรษฐกิจ
ในอนาคตว่ามีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจหรือไม่ และ
ในอนาคต กลุ่มบริษัทประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
• วิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานที่อธิบายไว้ข้างต้น
โดยค�ำนวณจากมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ดังกล่าว
ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
(Value-in-use) โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด
เงินสด โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของอัตราที่
(Discounted Cash Flow Model) ซึ่งก�ำหนดจาก
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ก�ำหนดไว้ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่า
ข้อสมมติฐานต่างๆ เช่น อัตราการเติบโตของรายได้
จะได้รับคืนมีจ�ำนวนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
และอัตราคิดลดที่ใช้ในการค�ำนวณประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
จากวิธีการตรวจสอบที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ส�ำคัญที่ใช้ในการประเมินการด้อยค่า
มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานสนับสนุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบแสดงฐานะการเงินรวม
ของกลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวที่วัดมูลค่าด้วยวิธี
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุนจ�ำนวน 14,907 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.95 ของสินทรัพย์รวม
ดังที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7
เงินลงทุนระยะยาวที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุนคือตราสารหนี้ซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้ข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญที่ไม่สามารถสังเกตได้
ในตลาด (ข้อมูลระดับที่ 3) โดยผู้บริหารได้ท�ำการปรับปรุง
อัตราคิดลดเพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงและลักษณะของ
ตราสารหนี้ดังกล่าว
ข้าพเจ้าให้ความส�ำคัญกับเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเงินลงทุน
ระยะยาวที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไร
หรือขาดทุนมีมูลค่าที่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษัท อีกทั้งการประเมินมูลค่ายุติธรรม
มีความซับซ้อน และส�ำหรับการใช้ข้อมูลระดับที่ 3
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหารต้องใช้ดุลพินิจที่ส�ำคัญ
ในการปรับปรุงข้อมูลที่ใช้เพื่อให้สะท้อนความเสี่ยง
และลักษณะของตราสารหนี้ ซึ่งมีผลต่อผลการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

04 เอกสารแนบ
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วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
• ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการ ข้อสมมติฐาน และ
ดุลพินิจที่ส�ำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนระยะยาวที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไร
หรือขาดทุนที่มีการใช้ข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญที่ไม่สามารถ
สังเกตได้ในตลาด (ข้อมูลระดับที่ 3) ได้แก่ อัตราผลตอบแทน
ค�ำนวณถึงวันครบก�ำหนดไถ่ถอน (Yield to maturity)
โดยการเปรียบเทียบกับตราสารหนี้ในความต้องการ
ของตลาดซึ่งมีความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันจากแหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ และ
• ประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะได้รับจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน และ
• ประเมินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญ
วิธีการประเมินมูลค่า และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญดังกล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
จากวิธีการตรวจสอบที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ระยะยาวที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานสนับสนุน
บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น
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ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ใน
รายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�ำปีภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรั บ ผิ ด ชอบของข้ า พเจ้ า ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้ อ มู ล อื่ น มี ค วามขั ด แย้ ง ที่ มี ส าระส� ำ คั ญ กั บ งบการเงิน รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุ ม ภายในที่ ก รรมการพิ จ ารณาว่ า จ� ำ เป็ น เพื่ อ ให้ ส ามารถ
จั ด ท� ำ งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การที่ ป ราศจาก
การแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริง อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ ไม่ ว ่ า จะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการ
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
การด�ำ เนิน งานต่อเนื่ อง เว้ น แต่ ก รรมการมี ค วามตั้งใจที่ จ ะเลิ ก
กลุม่ บริษทั และบริษทั หรือหยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้

และผลการดำ � เนิ น งาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการก�ำกับดูแล
กระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้
เป็ น การรั บ ประกั น ว่ า การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง อันเป็น
สาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญ เมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้า
ได้ ใ ช้ ดุ ล พิ นิ จ เยี่ ย งผู ้ ป ระกอบวิช าชีพ และการสั ง เกต และสงสั ย
เยี่ ย งผู ้ ป ระกอบวิช าชีพ ตลอดการตรวจสอบ การปฏิ บั ติ ง าน
ของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ ว ่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริต หรือ ข้ อ ผิ ด พลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผล
มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจ
สอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดงความเห็ น ต่ อ ความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยกรรมการ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
การด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่ น อนที่ มี ส าระส� ำ คั ญ ข้ า พเจ้ า ต้ อ งกล่ า วไว้ ใ นรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือ
ถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่ า งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ บริษทั ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียง
ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ
ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มี
นัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า

04 เอกสารแนบ
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ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้ง หมด ตลอดจนเรื่อ งอื่ น ซึ่ง ข้ า พเจ้ า เชื่อ ว่ า มี เ หตุ ผ ลที่ บุ ค คล
ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ
มาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณา
เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญ
ในการตรวจสอบ ข้ า พเจ้ า ได้ อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผู ้ ส อบบั ญ ชี เว้ น แต่ ก ฎหมายหรือ ข้ อ บั ง คั บ ไม่ ใ ห้ เ ปิ ด เผยต่ อ
สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

พงทวี รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795
กรุงเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ
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งบแสดงฐำนะกำรเงิ น

งบแสดงฐำนะกำรเงิ น (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ

งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบำท
พันบำท

งบกำรเงิ นรวม

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบำท
พันบำท

สิ นทรัพย์
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งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ

พันบำท

พันบำท

พันบำท

พันบำท

24

9,567,493

13,406,089

8,001,918

6,889,424

25, 42

21,350,788

19,067,570

3,610,324

3,006,612

105,131

59,147

998,560

80,960

26

12,586,006

1,624,950

12,499,210

1,508,378

27

1,999,958

6,049,050

1,999,958

6,049,050

19

351,223

414,227

96,759

96,701

398,957

392,925

-

-

หนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

11, 42

9,022,938
700,000
16,307,764

6,286,409
13,319,536

7,887,120
500,000
4,994,201

หนี้ สินหมุนเวียน

5,246,046
4,002,364

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

42
13
45
14

13,787
46,636,163
799,801
1,375,069

8,944
38,546,197
1,408,438
888,550

22,189,581
3,962,103
910,510
80,193

13,038,591
3,471,029
999,827
38,042

15

7,184

6,463

-

-

74,862,706

60,464,537

40,523,708

26,795,899

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
และกิจการอื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี สุทธิ
ส่วนของหุน้ กูท้ ถ่ี งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี สุทธิ
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี สุทธิ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
5,141

5,017

-

-

16
16
7

12,765,953
15,757,442

9,269,170
12,477,542

37,658,533
464,573

32,197,933
9,000

42
17
18
19
20
21
45
22
23

668
85,980
27,026,898
1,330,209
16,894,525
13,495,288
1,179,080
2,350,826
849,324

601
67,840
26,690,925
1,339,024
16,535,443
13,414,318
1,648,860
2,056,799
604,596

36,645,694
442,288
3,960,249
368,850
1,705,768
1,188,880
53,088
24,648

33,624,499
442,288
4,319,110
418,799
1,808,911
1,656,735
42,826
26,285

91,741,334

84,110,135

82,512,571

74,546,386

166,604,040

144,574,672

123,036,279

101,342,285

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

กรรมการ ___________________________________________

หนี้สนิ สัญญาอนุ พนั ธ์

45

813,324

482,044

788,831

344,214

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

28

886,503

2,496,786

88,218

177,005

15

21,909

19,785

-

-

48,081,292

44,012,573

28,083,778

18,152,344

หนี้สนิ ของกลุ่มทีจ่ าหน่ ายทีจ่ ดั ประเภทไว้เพือ่ ขาย
จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก
รวมหนี้ สินหมุนเวียน

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

10

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระคา้ ประกัน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
และการร่วมค้าตามวิธรี าคาทุน
เงินลงทุนทีร่ บั รูต้ ามวิธสี ว่ นได้เสีย สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
และกิจการอื่น สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน สุทธิ
ค่าความนิยม สุทธิ
สินทรัพย์สญ
ั ญาอนุ พนั ธ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

04 เอกสารแนบ

บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุป๊ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุป๊ จำกัด (มหำชน)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
และกิจการอื่น สุทธิ
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
สินทรัพย์สญ
ั ญาอนุ พนั ธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ของกลุ่มทีจ่ าหน่ ายทีจ่ ดั ประเภทไว้เพือ่ ขาย
จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

03 งบการเงิ น

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ

26

13,097,363

12,782,849

12,680,492

12,484,222

หุน้ กู้ สุทธิ

27

32,524,718

23,291,802

32,524,718

23,291,802

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า สุทธิ

19

808,816

787,091

292,016

332,867

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

29

3,191,678

2,700,091

963,628

748,414

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

22

4,741,817

4,411,641

-

-

หนี้สนิ สัญญาอนุ พนั ธ์

45

1,412,743

516,518

1,359,147

418,785

532,217

335,459

138,605

98,488

56,309,352

44,825,451

47,958,606

37,374,578

104,390,644

88,838,024

76,042,384

55,526,922

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
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กรรมการ ___________________________________________
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

8

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุป๊ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุป๊ จำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิ น (ต่อ)

งบกำไรขำดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564
งบกำรเงิ นรวม

หมำยเหตุ

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พันบำท

พันบำท

พันบำท

พันบำท

หมำยเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย

หนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 5,971,815,496 หุน้
30

1,492,954

1,492,954

1,492,954

1,492,954

30

1,192,954

1,192,954

1,192,954

1,192,954

30

19,948,329

19,948,329

19,948,329

19,948,329

จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

33

149,295

149,295

149,295

149,295

สารองหุน้ ทุนซื้อคืน

30

1,519,051

1,519,051

1,519,051

1,519,051

36,777,986

33,235,050

19,664,832

18,522,873

(1,519,051)

(1,519,051)

(1,519,051)

(1,519,051)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

(4,699,178)

(8,290,054)

88,800

52,227

รวม

53,369,386

46,235,574

41,044,210

39,865,678

5,949,685

5,949,685

5,949,685

5,949,685

59,319,071

52,185,259

46,993,895

45,815,363

2,894,325

3,551,389

-

-

62,213,396

55,736,648

46,993,895

45,815,363

166,604,040

144,574,672

123,036,279

101,342,285

ทุนทีอ่ อกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 4,771,815,496 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม

ยังไม่ได้จดั สรร
หัก หุน้ ทุนซื้อคืน

หุน้ กูท้ ม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน
รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้ำของ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ

30

31

งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบำท
พันบำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบำท
พันบำท
19,727,093
(16,709,460)

20,529,621
(17,972,389)

25,726,528
50,228
2,718
757,570

23,417,623
85,608
29
705,156

3,017,633
1,714,195
4,358,973
296,354

2,557,232
1,638,975
2,657,636
308,462

26,537,044
(9,294,733)
(8,175,933)

24,208,416
(7,574,505)
(8,021,746)

9,387,155
(1,075,105)
(2,435,362)

7,162,305
(730,689)
(1,950,688)

37
38

(36,026)
1,981,996
(1,730,047)

12,189
906,571
(1,724,438)

317,643
858,650
(1,520,792)

(371,487)
(10,694)
(1,457,342)

16

9,282,301
(269,057)

7,806,487
(527,489)

5,532,189
-

2,641,405
-

กำไรก่อนภำษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้

40

9,013,244
(741,532)

7,278,998
(723,764)

5,532,189
(4,577)

2,641,405
11,785

กำไรสำหรับปี จำกกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง
ขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

15

8,271,712
-

6,555,234
(46,222)

5,527,612
-

2,653,190
-

กำไรสำหรับปี

8,271,712

6,509,012

5,527,612

2,653,190

กำรแบ่งปันกำไร (ขำดทุน):
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

8,012,996
-

6,292,312
(46,222)

5,527,612
-

2,653,190
-

8,012,996
258,716

6,246,090
262,922

5,527,612
-

2,653,190
-

8,271,712

6,509,012

5,527,612

2,653,190

1.66
-

1.27
(0.01)

1.12
-

0.50
-

1.66

1.26

1.12

0.50

กำไรก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงิ นลงทุน
ที่รบั รู้ตำมวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนทีร่ บั รูต้ ามวิธสี ว่ นได้เสีย

42
42
36, 42

ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กำไรสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นที่เป็ นของส่วนที่เป็ นของ
ผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่ (บำท)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก
รวมกาไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

207

132,402,436
(108,984,813)

กำไรก่อนค่ำใช้จำ่ ย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า
สินทรัพย์ทางการเงิน สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) อื่นสุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน

35, 42, 46
39, 42

04 เอกสารแนบ

141,047,695
(115,321,167)

กำไรขันต้
้ น
รายได้ดอกเบีย้
รายได้เงินปั นผล
รายได้อ่นื

ทุนเรือนหุน้

มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท

03 งบการเงิ น

41

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

10

6,509,012
5,527,612
2,653,190

(217,371)
(9,928)
(128,790)
-

(17,699)
(21)
(712)
-

49,727
181,209
-

(15,999)
(1,427)
-

(201,342)
169,833
(129,502)
-

1,645,755
1,178,344
-

16
20,525
(23,592)
-

34
2,195,317
1,531,046
1,398,999
1,365,831

34
(2,418,272)
(985,923)
(1,361,714)
(1,182,142)

เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
1,443,325
1,699,875
37,285
183,689

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สุทธิ จำกภำษี
1,241,983
1,869,708
(92,217)
183,689

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
9,513,695
8,378,720
5,435,395
2,836,879

9,235,661
8,121,369
5,435,395
2,836,879

278,034
257,351
-

9,513,695
8,378,720
5,435,395
2,836,879

กำรแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่

ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11
-

-

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

-

1,192,954 19,948,329

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(9,928)

6,246,090

(300,823)

- (2,539,441)
-

-

-

-

-

-

-

-

1,160,323

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(213,197)

8,012,996

(300,000)

- (3,956,863)

-

-

-

-

-

1,622,263

-

-

-

-

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

149,295 1,519,051 36,777,986 (1,519,051) (1,441,305)

-

-

-

-

-

149,295 1,519,051 33,235,050 (1,519,051) (3,063,568)

149,295 1,519,051 33,235,050 (1,519,051) (3,063,568)

-

-

-

-

พันบำท
- (4,223,891)

พันบำท

- (1,519,051)

6

-

- 31,358,197

- 1,519,051 (1,519,051)

-

-

-

149,295

พันบำท

(17,736)

(17,699)

-

-

-

-

(37)

(37)

(21)

-

-

-

-

-

-

-

(16)

พันบำท

61,210

(222,955)

-

-

-

-

284,165

284,165

545,123

-

-

-

-

-

-

-

(260,958)

พันบำท

สุทธิ จำก
พันบำท

สำรองอื่น

-

203,374

-

-

-

-

-

-

(258,590)

20,525

-

-

-

-

(63,019)

33,728

-

-

-

1,753,648

(279,115) (1,850,395)

(279,115) (1,850,395)

(23,592)

-

-

-

-

-

-

-

(255,523) (2,053,769)

พันบำท

ภำษี เงิ นได้

(2,979,738)

-

-

-

-

401,366

(3,381,104)

(3,381,104)

-

-

-

-

-

-

-

-

(3,381,104)

พันบำท

บริ ษทั ย่อย

เงิ นลงทุนใน

พันบำท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4,699,178) 5,949,685

1,435,862

-

-

-

2,155,014

(8,290,054) 5,949,685

(8,290,054) 5,949,685

1,885,207

-

-

-

-

-

-

-

(10,175,261) 5,949,685

พันบำท

59,319,071

1,222,665

8,012,996

(300,000)

(3,956,863)

2,155,014

52,185,259

52,185,259

1,875,279

6,246,090

(300,823)

(2,539,441)

-

(1,519,051)

6

-

48,423,199

พันบำท

บริ ษทั ใหญ่

รวมส่วน

3,753

52,281

51,794,959

พันบำท

(300,823)

1,489,873

55,736,648

55,736,648

1,869,708

6,509,012

2,894,325

19,318

258,716

-

62,213,396

1,241,983

8,271,712

(300,000)

(269,957) (4,226,820)

(665,141)

3,551,389

3,551,389

(5,571)

262,922

-

(133,750) (2,673,191)

-

- (1,519,051)

3,747

52,281

3,371,760

พันบำท

ควบคุม ของเจ้ำของ

ไม่มีอำนำจ

ของผู้เป็ น ส่วนได้เสียที่
ลักษณะ เจ้ำของของ
ของเจ้ำของ คล้ำยทุน

อื่นของส่วน

แปลงสัดส่วน องค์ประกอบ

12

04 เอกสารแนบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

-

31

การจ่ายดอกเบี้ยหุน้ กูท้ ม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน

กาไรสาหรับปี

32

ลดลงสุทธิจากการเปลีย่ นแปลงเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
การจ่ายเงินปั นผล

-

1,192,954 19,948,329

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564
ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อย

1,192,954 19,948,329

-

-

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

16

31

การจ่ายดอกเบี้ยหุน้ กูท้ ม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน

-

-

-

32

การจ่ายเงินปั นผล

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

30

สารองหุน้ ทุนซื้อคืน

-

-

30

หุน้ ทุนซื้อคืน

-

-

1,192,954 19,948,329

พันบำท

ป้ องกัน
ตรำสำรทุน ควำมเสี่ยง

ยุติธรรมของ
แปลงค่ำ
งบกำรเงิ น

ส่วนได้เสีย

ที่รบั รู้ตำมวิ ธี

03 งบการเงิ น

กาไรสาหรับปี

16

รวมรายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่

16

ป้ องกันความเสีย่ งสัญญาอนุ พนั ธ์สทุ ธิจากภาษีเงินได้

เพิม่ ขึน้ สุทธิจากการเปลีย่ นแปลงเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของรายการบัญชี

การได้มาซึง่ ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ

การจัดประเภทรายการใหม่จากสารองรายการบัญชี

ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อย

ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนทีร่ บั รู้

พันบำท

ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน

พันบำท

ไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

พันบำท

รายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่เข้า

ซื้อคืน

เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

จัดสรร

รวมรายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่

ยังไม่ได้

สารองอื่นเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

ซื้อคืน

ตราสารทุนสุทธิจากภาษีเงินได้
สำรอง

ไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

รำยกำร

รายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้า

กำร แปลงในมูลค่ำ

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หุ้นทุน

การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสิทธิทจ่ี ะซื้อ
เบ็ดเสร็จ

บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุป๊ จำกัด (มหำชน)

กฎหมำย

สุทธิจากภาษีเงินได้

กำรเปลี่ยน

การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารทุน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563

ป้ องกันความเสีย่ งสุทธิจากภาษีเงินได้
29, 40
จำกเงิ นลงทุน

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:

สำรอง

กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน

ส่วนแบ่ง

กาไรสาหรับปี

หมำยเหตุ

8,271,712

หุ้นทุน

พันบำท

ส่วนเกิ น สำรองตำม

พันบำท

มูลค่ำหุ้น

พันบำท

ออกและ

พันบำท

กำไร (ขำดทุน)

หมำยเหตุ
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
รวมส่วน

พ.ศ. 2563
หุ้นกู้ที่มี

พ.ศ. 2564
รวม

พ.ศ. 2563

กำรเปลี่ยน

พ.ศ. 2564

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564

ชำระแล้ว

ตามวิธสี ว่ นได้เสียสุทธิจากภาษีเงินได้

และผลการดำ � เนิ น งาน

จัดสรรแล้ว -

31 ธันวำคม

ส่วนของผู้เป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่

ผลประโยชน์ พนักงานสุทธิจากภาษีเงินได้

01 การประกอบธุ ร กิ จ

ทุนที่

31 ธันวำคม

กำไรสะสม

31 ธันวำคม

งบกำรเงิ นรวม

31 ธันวำคม

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ น

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ

งบกำรเงิ นรวม

บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุป๊ จำกัด (มหำชน)

208
209

01 การประกอบธุ ร กิ จ

13

46,993,895
5,949,685

งบกระแสเงิ นสด
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564
งบกำรเงิ นรวม

89,512

เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน

31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ

พันบำท

พันบำท

พันบำท

พันบำท

43

6,292,028

13,432,410

1,223,826

3,076,718

(114)

(649)

-

-

(700,000)

-

(500,000)

-

(4,173,687)

(3,854,884)

(294,378)

(419,001)

(90,588)

-

-

-

443,394

128,823

7,743

22,325

85,413

-

-

-

-

33,831

-

-

-

-

254,457

-

(712)
(1,519,051)

18,522,873
(3,956,863)
(300,000)
5,527,612
(128,790)

19,664,832

1,519,051
-

1,519,051

เงินสดรับจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

19,948,329
1,192,954
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564

32
31

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

19,948,329
1,192,954
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564
การจ่ายเงินปั นผล
การจ่ายดอกเบีย้ หุน้ กูท้ ม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

ทีจ่ ดั ประเภทไว้เพือ่ ขาย

149,295

19,948,329
1,192,954

30
30
32
31

19,948,329
1,192,954
-

149,295
-

18,522,873

เงินสดรับ(จ่าย)จากการจาหน่ ายเงินลงทุนในการร่วมค้า

149,295

1,519,051

(1,519,051)
-

และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ ายสิทธิการใช้สนิ ทรัพย์

20,228,998
(1,519,051)
(2,539,441)
(300,823)
2,653,190
-

(1,519,051)

เงินสดรับจากการจาหน่ ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

16

(107,418)

-

(150,583)

-

เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

16

-

-

(221,400)

(58,617)

เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

16

(3,045,248)

(54,020)

(3,000,550)

-

เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในการร่วมค้า

16

(53,900)

(4,900)

-

-

เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในตราสารทุน

(702,532)

(2,688)

(456,285)

-

เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในตราสารหนี้

(8,144)

(72,369)

-

-

(4,130)

789

(9,331,257)

(2,815,573)

-

-

965,470

2,591,642

-

(78,751)

(2,843,090)

(532,720)

ดอกเบีย้ รับ

45,514

50,502

1,221,829

1,325,025

เงินปั นผลรับ

207,752

118,728

4,358,973

2,657,636

(8,103,688)

(3,735,588)

(9,989,071)

2,770,717

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

-

-

(712)

ซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

1,519,051
-

(1,519,051)
-

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

31 ธันวำคม

เงินสดจ่ายสุทธิเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนระยะสัน้

เงินสดรับจากการจาหน่ ายสินทรัพย์ของกลุ่มทีจ่ าหน่ าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
หุน้ ทุนซือ้ คืน
สารองหุน้ ทุนซือ้ คืน
การจ่ายเงินปั นผล
การจ่ายดอกเบีย้ หุน้ กูท้ ม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

211

บริษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุป๊ จำกัด (มหำชน)

88,800

45,815,363
(3,956,863)
(300,000)
5,527,612
(92,217)
5,949,685
52,227
37,285

52,227
36,573

45,815,363
5,949,685
52,227

52,227

47,337,799
(1,519,051)
(2,539,441)
(300,823)
2,653,190
183,689
5,949,685
(131,462)
183,689

04 เอกสารแนบ

การได้มาในสิทธิการใช้สนิ ทรัพย์

149,295
-

ยังไม่ได้
จัดสรร
พันบำท

03 งบการเงิ น

เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระคา้ ประกันเพิม่ ขึน้

ส่วนเกิ น
มูลค่ำหุ้น
พันบำท

จัดสรรแล้ว สำรองตำม
สำรอง
กฎหมำย หุ้นทุนซื้อคืน
พันบำท
พันบำท

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมลงทุน

ทุนที่ออกและ
ชำระแล้ว
หมำยเหตุ
พันบำท

กำไรสะสม
บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564

(131,462)
183,689

รวมส่วน
ของเจ้ำของ
พันบำท
หุ้นกูท้ ี่มี
ลักษณะ
คล้ำยทุน
พันบำท

และผลการดำ � เนิ น งาน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
กำรเปลี่ยน
รวม
แปลงในมูลค่ำ
สำรองรำยกำร
องค์ประกอบ
หุ้นทุน ยุติธรรมของ
ป้ องกัน
อื่นของส่วน
ซื้อคืน ตรำสำรทุน
ควำมเสี่ยง
ของเจ้ำของ
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

งบการเงิ น

เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพือ่ เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันและกิจการอืน่
เงินสดรับชาระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

42

เงินสดจ่ายเพือ่ เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันและกิจการอืน่

เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

งบกระแสเงิ นสด
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564

04 เอกสารแนบ

213

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบำท
พันบำท

19
31

(3,859,688)
45,949
12,306,800
11,000,000
(1,900,129)
(6,050,000)
(110,167)
(27,277)
(1,594,329)
(513,553)
(300,000)

2,102,528
(37,000)
4,296
(69,101)
(3,500,000)
(1,751,511)
(514,380)
(300,823)

1,198,086
917,718
12,124,300
11,000,000
(1,769,000)
(6,050,000)
(110,167)
(27,277)
(1,422,672)
(127,719)
(300,000)

5,091,118
109,611
(3,500,000)
(1,528,570)
(137,177)
(300,823)

30

1,247,970
(1,703,104)
254,457
(3,946,888)
(267,127)
-

52,281
(2,538,824)
(131,727)
(1,519,051)

(3,946,890)
-

(2,538,825)
(1,519,051)

4,582,914

(8,203,312)

11,486,379

(4,323,717)

26
26
27
26, 31

เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหำเงิ น
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดเพิ่มขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

10

2,771,254
6,019,247
37,815

1,493,510
4,483,430
42,307

2,721,134
5,160,207
5,779

1,523,718
3,622,572
13,917

เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด ณ วันสิ้ นปี

10

8,828,316

6,019,247

7,887,120

5,160,207

25

464,007

366,790

35,112

42,069

16
19

457,519

249,918
290,051

63,112

53,287

16, 42
16

1,753,648

34,374

2,772,361
-

204,122
-

-

-

154,445

-

1

ข้อมูลทั �วไป

บริษัท ไทยยูเนี�ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็ นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ�งจัดตัง� และจดทะเบีย นในประเทศไทย และมีท�ีอยู่ ตามที�ไ ด้ จดทะเบี ยนคือ เลขที� 72/1 หมู่ท�ี 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตํ าบลท่ าทราย
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บริษทั มีสาํ นักงานสาขา 17 แห่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร
เพื�อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษทั และบริษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริษทั ”
บริษัท ประกอบกิจการในประเทศไทย ส่วนบริษัท ย่อ ยประกอบกิจการทัง� ในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจหลักของบริษัทและ
บริษัท ย่อ ยในประเทศคือเป็ นผู้ผลิตและจัดจําหน่ ายอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และบรรจุกระป๋ อง นอกจากนี� บริษัทย่อยในประเทศ
ยังประกอบธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ สิง� พิมพ์ และธุรกิจอาหารสัตว์
ส่ ว นธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ย่ อ ยในต่ า งประเทศประกอบด้ ว ยบริษั ท ย่ อ ยในทวีป อเมริ ก า ซึ�ง เป็ นผู้ จ ัด จํ า หน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ จ าก
กุ้ง มังกรและอาหารทะเลอื�น ๆ และเป็ น ผู้นํ าเข้า กุ้ง และอาหารทะเลแช่ แข็ง เพื�อจัดจํ าหน่ ายให้ภ ัตตาคาร ร้านค้าปลีก ร้านค้า ส่ ง
และบริษัท ย่ อ ยต่ า ง ๆ ในทวีปยุ โรปซึ�ง เป็ นผู้ผลิต และจํา หน่ ายอาหารทะเลแปรรูป และแช่ เย็น แบบครบวงจรให้แ ก่ประเทศต่าง ๆ
ในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา และทวีปออสเตรเลีย ภายใต้เครื�องหมายการค้าของตนเอง รวมทัง� บริษทั ย่อยในทวีปเอเชียซึ�งเป็ นผู้ผลิต
และจําหน่ายอาหารทะเลในเวียดนามและจีน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เมื�อวันที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
2

เหตุการณ์ สาํ คัญระหว่างปี ที�รายงาน

เนื�องจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างต่อเนื�อง และมาตรการป้ องกันทีเ� ข้มงวดถูกนํ ามาใช้ทวโลกได้
ั�
ส่งผลกระทบ
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั �วโลก รวมถึงผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทั ยังคงติดตามผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่าง
ใกล้ชดิ รวมทัง� การวางแผนเพื�อรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว
เพื�อให้ก ลุ่มบริษัท สามารถดํ าเนิ น ธุ รกิจ ได้บรรลุ เป้ าหมายเชิงกลยุท ธ์และความต้อ งการของลูกค้า ทีมจัดการวิกฤติน�ีมีการติด ตาม
สถานการณ์ อย่างสมํ�า เสมอกับบริษัทย่อ ยในแต่ล ะภูมภิ าค เพื�อให้มนใจว่
ั � ามาตรการและการตัดสินใจมีประสิท ธิภาพและสนับสนุ น
กลยุทธ์ของกลุ่มบริษทั นอกจากนี�กลุ่มบริษัทมีการวิเคราะห์และดําเนินการเพื�อรักษาธุรกิจให้สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื�องและ
มีสภาพคล่องด้วยมาตรการสํารองเงิน รวมถึงการจัดการต้นทุนและการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ

รำยกำรที่ไม่กระทบเงิ นสด

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ทีย� งั คงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื�องตลอดปี พ.ศ. 2564 ก่อให้เกิดสภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
และสัง คมทัว� โลก บริษั ท ไทยยู เ นี� ย นได้ ป รับ ตัว สู่ ส ภาวะ New normal เพื�อ ลดผลกระทบที�อ าจจะเกิ ด ขึ�น ต่ อ ประสิท ธิ ภ าพของ
การดําเนินงานของบริษัท ในเครือและลูกค้าของบริษัท นอกจากนี�กลุ่มบริษัทยังมีการให้วคั ซีนแก่บริษัท ย่อยในแต่ละภูมภิ าคทั �วโลก
รวมถึงในประเทศไทย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ทัง� นี� บริษทั ยังคงให้ความร่วมมือกับหน่ วยงานของภาครัฐ และปฏิบตั ติ ามมาตรการต่าง ๆ
ที�เกี�ยวข้อ งอย่า งต่ อเนื�อ ง โดยในระหว่ า งปี กลุ่มบริษัทมีก ารปิ ดโรงงานชัวคราวในไทยและเวี
�
ย ดนามตามแนวทางการปฏิบตั ิของ
หน่ วยงานของภาครัฐ ปั จ จุ บัน โรงงานทัง� หมดได้เปิ ดดํ า เนิ น การตามปกติใ นไตรมาส 4 ทัง� นี� โรงงานของกลุ่ มบริษัท ทุก แห่ ง ใน
ประเทศไทยยังคงเปิ ดดํ าเนิ น การด้วยกํ าลังการผลิตปกติ และสามารถส่ ง มอบสิน ค้า ได้ตามกํ าหนด แม้ว่า สถานการณ์โ ควิด-19
จะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื�องในเดือ นธัน วาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทยังคงติดตามผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างใกล้ช ิด รวมทัง�
การวางแผนเพื�อรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
15

16

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบำท
พันบำท

หมำยเหตุ

เจ้าหนี้ค่าซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื และหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน)
การจัดประเภทรายการใหม่จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
และการร่วมค้าเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
การได้มาของสิทธิการใช้สนิ ทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
การเพิม่ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยโดยการแปลงสภาพ
เงินให้กยู้ มื เป็ นเงินลงทุน
การเพิม่ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยโดยการใช้หนี้สนิ สัญญาอนุพนั ธ์
การเพิม่ เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อยโดยการโอน
ดอกเบีย้ ค้างรับเป็ นเงินให้กยู้ มื

03 งบการเงิ น

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุป๊ จำกัด (มหำชน)

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนหุน้ กู้
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
เงินสดจ่ายต้นทุนจากการออกหุน้ กู้
จ่ายดอกเบีย้ และต้นทุนทางการเงินอืน่
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ดอกเบีย้ จ่ายเพือ่ หุน้ กูท้ ม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน
เงินสดรับจากการเรียกชาระค่าหุน้ ของบริษทั ย่อย
ของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
เงินสดจ่ายเพือ่ การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย
เงินสดรับจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผเู้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ หุน้ ทุนซือ้ คืน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน
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215

ค) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 7 เรื�องการเปิ ดเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน ปรับเปลี�ยนข้อกําหนดการบัญชีป้องกันความเสีย� งโดยเฉพาะ เพื�อ
บรรเทาผลกระทบทีอ� าจเกิดขึ�นจากความไม่แน่นอนทีเ� กิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย� อ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี�ยอ้างอิงที�
กํ า หนดจากธุรกรรมการกู้ย ืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี� การปรับปรุ ง ได้กํา หนดให้กิจการให้ข ้อ มู ล
เพิม� เติมเกี�ยวกับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสีย� งทีไ� ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน�

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิ น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึ�นโดยใช้เ กณฑ์ ราคาทุนเดิม ในการวัดมูล ค่ าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมและสัญญาอนุ พนั ธ์ซง�ึ ได้อธิบายไว้ในนโยบายการบัญชีทเ�ี กี�ยวข้อง

ง) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 1 เรื�อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 8 เรื�องนโยบายการ
บัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ปรับปรุงคํานิยามของ ”ความมีสาระสําคัญ” โดยให้เป็ นไป
ในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนํ าความมีสาระสําคัญไป
ประยุกต์ได้ชดั เจนขึน� ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 1

การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทร�ี บั รองทัวไปในประเทศไทยกํ
�
าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีทส�ี าํ คัญและการใช้
ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั ไปถือปฏิบตั ิ กลุ่มบริษทั เปิ ดเผยเรื�องการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้บริหารหรือรายการที�มคี วามซับซ้อน และรายการเกี�ยวกับข้อ สมมติฐานและประมาณการที�มนี ัยสําคัญต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุฯ ข้อ 8
งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการฉบับ ภาษาอังกฤษจัดทํ าขึ�นจากงบการเงิน ตามกฎหมายที�เป็ นภาษาไทย ในกรณี ท�ีมี
เนื�อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

4.1

04 เอกสารแนบ

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การได้จัด ทํ า ขึ�น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของไทยและข้อ กํ า หนดภายใต้
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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03 งบการเงิ น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิ บตั ิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที� เริ� มในหรือ
หลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564
ก) การปรับ ปรุงการอ้า งกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ�มเติม หลักการใหม่ และแนวปฏิบ ัติใ นเรื�อง
ต่อไปนี�
- การวัดมูลค่า ซึง� รวมถึงปั จจัยทีต� ้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
- การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
- เรื�องกิจการทีเ� สนอรายงานอาจเป็ นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง
ซึง� ไม่จําเป็ นต้องเป็ นกิจการตามกฎหมาย และ
- การตัดรายการสินทรัพย์และหนี�สนิ
กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคํานิยามของสินทรัพย์และหนี�สนิ และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนี�สนิ ในงบการเงิน รวมทัง�
ได้อธิบายให้ชดั เจนขึน� ถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ
ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน
ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 3 เรื�องการรวมธุรกิจ ได้ให้คาํ นิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึง� กําหนดให้
การได้มาซึ�งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปั จจัยนํ าเข้าและกระบวนการทีส� ําคัญเป็ นอย่างน้อยซึ�งเมื�อนํ ามารวมกันมีส่วนอย่างมี
นัยสําคัญทําให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทัง� ปรับปรุงคํานิยามของ “ผลผลิต” โดยให้ความสนใจในตัวของ
สินค้าและบริการทีใ� ห้กบั ลูกค้า และตัดเรื�องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป
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ผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษทั ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงข้างต้นไม่มผี ลกระทบ
ทีม� นี ัยสําคัญต่อกลุ่มบริษทั
4.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ปรับปรุง ที� มีผ ลบัง คับใช้ สําหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี ใ นหรือ หลัง วัน ที� 1
มกราคม พ.ศ. 2565 ที�เกี�ยวข้อง
กลุ่มบริษทั ไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม� กี ารปรับปรุงใหม่ดงั ต่อไปนี�มาถือปฏิบตั กิ ่อนวันบังคับใช้และอยู่ระหว่าง
การประเมินผลกระทบ
ก) การปฏิรูปอัตราดอกเบี�ยอ้างอิงระยะที� 2 (การปรับปรุงระยะที� 2) มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที�
9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 (TFRS
16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 4 (TFRS 4) แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีเรื�อง เครื�องมือทางการเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรับรายการทีอ� าจได้รบั ผลกระทบจากการปฏิรปู อัตรา
ดอกเบีย� อ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลีย� นแปลงกระแสเงินสด หรือผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้ องกันความ
เสีย� งทีอ� าจจะเกิดขึน� เมื�อมีการเปลีย� นอัตราดอกเบี�ยอ้างอิง
มาตรการผ่อนปรนทีส� าํ คัญของการปรับปรุงระยะที� 2 ได้แก่
 เมื�อมีการเปลีย� นแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี�สนิ ทางการเงิน
(รวมถึงหนี�สิน ตามสัญญาเช่ า ) ซึ�งเป็ นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี�ยอ้างอิง และ เกณฑ์ใหม่ท�ใี ช้ใ นการ
กําหนดกระแสเงินสดตามสัญ ญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุน
จากการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนทันที ทัง� นี� กิจการที�เป็ นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที�มกี ารเปลี�ยนแปลง
เงื�อนไขของสัญญาเช่าเนื�องจากการเปลี�ยนเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื�องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย�
อ้างอิง ก็ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามวิธปี ฏิบตั ขิ า้ งต้นด้วย
 ผ่อนปรนให้กจิ การยังสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสีย� งสําหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีทคี� วามสัมพันธ์
ของการป้ องกันความเสี�ยงได้รบั ผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี�ยอ้างอิง ทัง� นี� กิจการยังคงต้องรับรู้ส่วนของ
ความไม่มปี ระสิทธิผล
TFRS 7 ได้กําหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิม� เติมเกี�ยวกับ
 ลักษณะและระดับของความเสีย� งต่อกิจการจากการปฏิรปู อัตราดอกเบีย� อ้างอิง
 กิจการมีการบริหารจัดการความเสีย� งเหล่านัน� อย่างไร
 ความคืบหน้าของแผนในการเปลี�ยนแปลงไปใช้อตั ราดอกเบี�ยอ้างอิงอื�น และวิธกี ารบริหารจัดการการเปลี�ยนแปลง
ดังกล่าวของกิจการในช่วงการเปลีย� นแปลง
18

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5.1.4 การบันทึกเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย

นโยบายการบัญชี

กลุ่มบริษทั รับรูเ้ งินลงทุนเมื�อเริม� แรกด้วยราคาทุน ซึง� ประกอบด้วยเงินทีจ� ่ายซื�อรวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน

การบัญชีสาํ หรับงบการเงินรวม และงบการเงินตามวิ ธีส่วนได้เสีย

5.1.1 บริษทั ย่อย
บริษัทย่อ ยหมายถึง กิจการทัง� หมดที�กลุ่มบริษัท มีอํานาจควบคุม กลุ่มบริษัท มีอํานาจควบคุ มกิจการเมื�อกลุ่มบริษัท รับ หรือ
มีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี�ยวข้องกับผู้ได้รบั การลงทุน และสามารถใช้อํานาจเหนือผู้ได้รบั การลงทุนเพื�อให้ได้
ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มบริษทั รวมงบการเงินของบริษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง� แต่วนั ทีก� ลุ่มบริษทั มีอํานาจในการควบคุม
บริษทั ย่อยจนถึงวันทีก� ลุ่มบริษทั สูญเสียอํานาจควบคุมในบริษทั ย่อยนัน�
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธรี าคาทุน

กลุ่มบริษทั จะรับรูม้ ลู ค่าภายหลังวันทีไ� ด้มาของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของผู้ได้รบั
การลงทุนตามสัดส่วนที�ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสีย อยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลง
ภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ามีมูล ค่าเท่ากับหรือเกิดกว่ ามูลค่าส่วนได้เสีย ของกลุ่มบริษัท
ในบริษทั ร่วมและการร่วมค้านัน� ซึ�งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื�น กลุ่มบริษัทจะไม่รบั รูส้ ่วนแบ่งขาดทุนทีเ� กินกว่าส่วนได้เสียใน
บริษทั ร่วมและการร่วมค้านัน� เว้นแต่กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื�อชําระภาระผูกพันแทนบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้า
5.1.5 การเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ

รายชื�อของบริษทั ย่อยของกลุ่มบริษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 16.1
5.1.2 บริษทั ร่วม
บริษทั ร่วมเป็ นกิจการทีก� ลุ่มบริษัทมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญแต่ไม่ถงึ กับมีอํานาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม เงินลงทุน
ในบริษทั ร่วมรับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม

ในกรณี ท�ีก ลุ่ ม บริษัท ยัง คงมีอํา นาจควบคุ ม บริษัท ย่ อย กลุ่ ม บริษัท ปฏิบัติต่ อ รายการกับ ส่ว นได้เ สีย ที�ไ ม่มีอํา นาจควบคุม
เช่นเดียวกันกับรายการกับผูเ้ ป็ นเจ้าของของกลุ่มบริษทั ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื�อหรือราคาขายจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วน
ในบริษทั ย่อย กับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที�ไม่มอี ํานาจควบคุมทีล� ดลงหรือเพิม� ขึน� ตามสัดส่วนทีเ� ปลี�ยนแปลงไป จะถูก
รับรูใ้ นส่วนของเจ้าของ
ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มบริษทั ยังคงมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญหรือยังคงมีการควบคุม
ร่วม กําไรหรือขาดทุนทีเ� คยบันทึกไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเฉพาะส่วนทีล� ดลงจะถูกโอนไปยังกําไรหรือขาดทุน กําไรหรือ
ขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าจะถูกรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุน

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมบันทึกด้วยวิธรี าคาทุน
รายชื�อของบริษทั ร่วมของกลุ่มบริษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 16.2
5.1.3 การร่วมการงาน
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็ นการดําเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึน� อยู่กบั สิทธิและภาระผูกพันตาม
สัญญาของผูเ้ ข้าร่วมการงานนัน� มากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน
การดําเนินงานร่วมกัน

เมื�อกลุ่มบริษทั สูญเสียอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญในเงินลงทุนนัน� เงินลงทุนทีเ� หลืออยู่
จะถูกวัดมูลค่าใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างทีเ� กิดขึน� จะถูกรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนจะกลายเป็ น
มูลค่าเริม� แรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครองทีเ� หลืออยู่เป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม,
การร่วมค้า หรือ สินทรัพย์ทางการเงิน
5.1.6 รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม

การร่วมการงานจัดประเภทเป็ นการดําเนินงานร่วมกันเมื�อกลุ่มบริษัทมีสทิ ธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี�สนิ ทีเ� กี�ยวข้องกับ
การร่วมการงานนัน� โดยรับรูส้ ทิ ธิโดยตรงในสินทรัพย์ หนี�สนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายของการดําเนินงานร่วมกัน และแบ่งส่วน
สินทรัพย์ หนี�สนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายทีร� ่วมกันถือครองหรือก่อขึน� ซึ�งรายการดังกล่าวจะแสดงรวมกับรายการแต่ล ะบรรทัด
ในงบการเงิน
การร่วมค้า

รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริงระหว่างกันในกลุ่มบริษัทจะถูกตัดออก กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริงในรายการ
ระหว่างกลุ่มบริษทั กับบริษทั ร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนทีก� ลุ่มบริษทั มีส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
ขาดทุนทีย� งั ไม่เกิดขึน� จริงในรายการระหว่างกลุ่มบริษัทจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนัน� จะมีหลักฐานว่าเกิดจาก
การด้อ ยค่ าของสิน ทรัพย์ ท�ีโ อน นโยบายการบัญชีของบริษัท ย่อ ยและเงินลงทุ นตามวิธีส่ว นได้เ สียถู กปรับปรุงตามความ
เหมาะสมเพื�อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั

การร่วมการงานจัดประเภทเป็ นการร่วมค้าเมื�อกลุ่มบริษทั มีสทิ ธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนัน� เงินลงทุนในการร่วม
ค้ารับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ่วนได้เสีย
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้าบันทึกด้วยวิธรี าคาทุน
รายชื�อของการร่วมค้าของกลุ่มบริษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 16.3
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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5.3.2 รายการและยอดคงเหลือ
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กลุ่มบริษัทถือปฏิบตั ิตามวิธีซ�ือสําหรับการรวมธุรกิจที�ไม่ใช่ การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน สิง� ตอบแทนที�โอนให้
สําหรับการซื�อธุรกิจประกอบด้วย
• มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทโ�ี อนไป
• หนี�สนิ ทีก� ่อขึน� เพื�อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิม
• ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของทีอ� อกโดยกลุ่มบริษทั

รายการทีเ� ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ� ช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย� น ณ วันทีเ� กิดรายการ
หรือวันทีต� รี าคาหากรายการนัน� ถูกวัดมูลค่าใหม่

สินทรัพย์ทร�ี ะบุได้ทไ�ี ด้มา หนี�สนิ และหนี�สนิ ทีอ� าจเกิดขึน� จากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าเริม� แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ� �อื

เมื�อมีการรับ รู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบของอัต รา
แลกเปลีย� นทัง� หมดของกําไรหรือขาดทุนนัน� จะรับรูไ้ ว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรูก้ ําไรหรือขาดทุน
ของรายการทีไ� ม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี�ยนทัง� หมดของกําไรหรือขาดทุนนัน� จะรับรู้ไว้
ในกําไรขาดทุนด้วย

รายการกําไรและรายการขาดทุนทีเ� กิดจากการรับหรือจ่ายชําระทีเ� ป็ นเงินตราต่างประเทศและทีเ� กิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์
และหนี�สนิ ทางการเงิน ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรือขาดทุน หรือบันทึกไว้ในส่วนของเจ้าของถ้ารายการดังกล่าวเข้าเงื�อนไขของการ
ป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสด

ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง� กลุ่มบริษทั มีทางเลือกทีจ� ะวัดมูลค่าของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื�อด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรือด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิของผูถ้ ูกซื�อ
ผลรวมของมูลค่าสิง� ตอบแทนทีโ� อนให้และมูลค่าของส่วนได้เสียที�ไม่มอี ํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื�อและมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสีย
ในผู้ได้รบั การลงทุน ซึ�งถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิจ (ในกรณีท �เี ป็ นการรวมธุ รกิจจากการทยอยซื�อ) ในจํานวนที�เกินกว่า มูล ค่ า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทร�ี ะบุได้ทไ�ี ด้มาต้องรับรูเ้ ป็ นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทรี� ะบุได้
ทีไ� ด้มาจะรับรูส้ ่วนต่างโดยตรงไปยังกําไรหรือขาดทุน

5.3.3 กลุ่มบริษทั
การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ในกลุ่มบริษทั (ทีไ� ม่ใช่บริษทั ทีม� สี กุลเงินของเศรษฐกิจทีม� ภี าวะเงิน
เฟ้ อรุนแรง) ซึง� มีสกุลเงินทีใ� ช้ในการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินทีใ� ช้ในการนําเสนองบการเงินได้มกี ารแปลงค่าเป็ นสกุล เงิน
ทีใ� ช้ในการนําเสนองบการเงินดังนี�
• สินทรัพย์และหนี�สนิ ที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันทีข� องแต่ละงบแสดง
ฐานะการเงินนัน�
• รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลีย�
• ผลต่างของอัตราแลกเปลีย� นทัง� หมดรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ต้ น ทุน ที�เ กี�ย วกับ การซื�อ ธุ รกิจจะถู กรับ รู้เป็ น ค่ าใช้จ่ า ยในงบการเงินรวม และรับ รู้เป็ น ต้ น ทุน ของเงิน ลงทุ น ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
การรวมธุรกิจทีด� ําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื�อ
หากการรวมธุรกิจดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื�อ ณ วันทีซ� �อื มูลค่าส่วนได้เสียทีผ� ูซ้ �อื ถืออยู่ในผู้ได้รบั การลงทุนก่อ นหน้ า
การรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าใหม่ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที�ซ�อื กําไรหรือขาดทุนทีเ� กิดขึน� จากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรูใ้ นกําไร
หรือขาดทุน

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุตธิ รรมทีเ� กิดจากการซื�อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็ นสินทรัพย์และหนี�สนิ ของหน่วยงานใน
ต่างประเทศนัน� และแปลงค่าโดยใช้อตั ราปิ ด
5.4

การเปลีย� นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสิง� ตอบแทนทีค� าดว่าจะต้องจ่าย และ/หรือ ได้รบั

การแปลงค่าเงิ นตราต่างประเทศ

เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี�สนิ หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
5.5

5.3.1 สกุลเงินทีใ� ช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใ� ช้ในการนํ าเสนองบการเงิน

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงิน สด เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสดรวมถึงเงิน สดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสัน� อื�นทีม� สี ภาพคล่องสูงซึง� มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันทีไ� ด้มา และเงินเบิกเกินบัญชี

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสิง� ตอบแทนทีค� าดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รบั ที�รบั รูไ้ ว้เป็ นสินทรัพย์หรือหนี�สนิ จะรับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน สิง� ตอบแทนทีค� าดว่าจะต้องจ่ายซึง� จัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้าของจะไม่มกี ารวัดมูลค่าใหม่
5.3

04 เอกสารแนบ

ลูกหนี� การค้า
ลูกหนี�การค้าแสดงถึงจํานวนเงินทีล� ูกค้าจะต้องชําระสําหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติของธุรกิจ

รายการทีร� วมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที�แต่
ละบริษัท ดํ าเนิ น งานอยู่ หรือสกุ ล เงินที�ใช้ในการดําเนิ น งาน งบการเงิน แสดงในสกุ ล เงินบาท ซึ�ง เป็ นสกุล เงิน ที�ใช้ใ นการ
ดําเนินงานและเป็ นสกุลเงินทีใ� ช้นําเสนองบการเงินของบริษทั

กลุ่มบริษัทรับรู้ลูกหนี�การค้าเมื�อเริม� แรกด้วยจํานวนเงินของสิง� ตอบแทนที�ปราศจากเงื�อนไขในการได้รบั ชําระ ในกรณีท �มี ี
ส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินทีม� นี ัยสําคัญจะรับรูด้ ว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิง� ตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่ายเนื�องจากกลุ่มบริษทั ตัง� ใจทีจ� ะรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญา
ทัง� นี� การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี�การค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุฯ ข้อ 5.7
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บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

งบการเงิ น
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สิ นค้าคงเหลือ

การวัดมูลค่า

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ�ี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินค้าคํานวณโดยวิธถี วั เฉลี�ย
ถ่วงนํ�าหนัก ต้นทุนของการซื�อประกอบด้วยราคาซื�อ และค่าใช้จ่ายทีเ� กี�ยวข้องโดยตรงกับการซื�อสินค้านัน� เช่นค่าอากรขาเข้า
และค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดทีเ� กี�ยวข้องทัง� หมด เงินทีไ� ด้รบั คืน และรายการอื�น ๆ ทีค� ล้ายคลึงกัน ต้นทุนของสินค้าสําเร็จรูป
และงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าวัตถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื�นทางตรง และค่าโสหุย้ ในการผลิตซึ�งปั นส่วนตามเกณฑ์
การดําเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยมื มูลค่าสุทธิทจี� ะได้รบั ประมาณจากราคาปกติท�คี าดว่าจะขายได้ตามปกติ
ธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที�จําเป็ นเพื�อให้ส นิ ค้านัน� สําเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริษัท บันทึกบัญชีค่าเผื�อการลด
มูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื�อมคุณภาพเท่าทีจ� ําเป็ น

ในการรับรู้รายการเมื�อเริม� แรก กลุ่มบริษทั ต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี�สนิ ทางการเงินทีไ� ม่ได้วดั มูลค่า ด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทํารายการซึง� เกีย� วข้องโดยตรงกับการได้มา
ซึง� สินทรัพย์ทางการเงินนัน� ต้นทุนการทํารายการของสินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
นัน� รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน

สิ นทรัพย์ทางการเงิ น

ตราสารหนี�

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษทั ต้องรับรูส้ นิ ทรัพย์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื�อกลุ่มบริษัทเป็ นคู่สญ
ั ญาตามข้อกําหนดของสัญญา
ของเครื�องมือทางการเงินนัน� การซื�อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธปี กติต้องรับรูร้ ายการในวันซื�อขาย ซึ�งเป็ นวันทีก� ลุ่ม
บริษทั ตกลงทีจ� ะซื�อหรือขายสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื�อสิทธิตามสัญญาทีจ� ะได้รบั กระแสเงินสด
จากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื�อกลุ่มบริษทั โอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็ นการโอนความเสี�ยงและผลตอบแทน
ของความเป็ นเจ้าของเกือบทัง� หมดของสินทรัพย์ทางการเงิน

การวัดมูลค่ าในภายหลังของตราสารหนี�ข�นึ อยู่ก ับโมเดลทางธุร กิจ ของกลุ่ ม บริษัทในการจัดการสิน ทรัพย์ทางการเงินและ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าตราสารหนี�สามารถทําได้ 3 วิธี โดยขึน� อยู่กบั การ
จัดประเภทตราสารหนี�ของกลุ่มบริษทั
• ราคาทุนตัดจําหน่ าย – สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายเมื�อกลุ่มบริษทั ถือครองสินทรัพย์
ทางการเงินนัน� ตามโมเดลธุรกิจทีม� วี ตั ถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา
และข้อกํ าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ท างการเงินซึ�ง ทํ าให้เกิดกระแสเงิน สดซึ�ง เป็ นการจ่ายเพีย งเงินต้ น และ
ดอกเบีย� จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที�กําหนดไว้ รายได้ดอกเบีย� จากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคํานวณ
โดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริง กําไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตัดรายการจะรับรูโ้ ดยตรงในกําไรหรือขาดทุน
และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื�น พร้อมกับกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
แสดงเป็ นกําไรหรือขาดทุน
• มูล ค่ า ยุ ติธรรมผ่ า นกํ าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ อื�น (FVOCI) – สินทรัพย์ท างการเงินต้ องวัดมูลค่าด้วยมูล ค่ายุ ติธ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเมื�อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจทีม� วี ตั ถุประสงค์เพื�อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญาและเพื�อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกําหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ�งทํา
ให้เ กิดกระแสเงิน สด ซึ�ง เป็ นการจ่ า ยเพีย งเงิน ต้น และดอกเบี�ย จากยอดคงเหลือ ของเงิน ต้ น ในวัน ที�กํ า หนดไว้
การเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรูผ้ ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ยกเว้น รายการขาดทุนจาก
การด้อยค่า รายได้ดอกเบีย� และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย� นทีเ� กี�ยวข้องจะรับรูเ้ ป็ นกําไรหรือขาดทุน เมื�อมีการ
ตัดรายการสินทรัพ ย์ท างการเงิน กํ า ไรหรือขาดทุ นสะสมที�เ คยรับ รู้รายการในกํา ไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จอื�นจะต้ อ ง
จัดประเภทรายการใหม่เข้ากําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื�น รายได้ดอกเบี�ยจากสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธอี ตั ราดอกเบี�ยทีแ� ท้จริง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการ
แยกต่างหากในงบกําไรขาดทุน
• มูล ค่ า ยุ ติธรรมผ่ า นกํ าไรหรือ ขาดทุ น (FVPL) – สิน ทรัพย์ทางการเงินที�ไ ม่เข้าเงื�อนไขการวัดมูลค่ า ด้ว ยราคาทุน
ตัดจําหน่ายหรือมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือ
ขาดทุน กําไรหรือขาดทุนทีเ� กิดจากตราสารหนี�ทว�ี ดั มูลค่า FVPL จะรับรูเ้ ป็ นกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิ
ในกําไร/(ขาดทุน)อื�นในรอบระยะเวลาทีเ� กิดรายการ
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การจัดประเภทรายการขึ�นอยู่กบั โมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลัก ษณะ
ของกระแสเงิน สดตามสัญ ญาของสิน ทรัพ ย์ ท างการเงิน ว่ า เข้ า เงื�อ นไขของการเป็ น เงิน ต้ น และดอกเบี�ย หรือ ไม่ (Solely
Payments of Principal and Interest: SPPI) ดังนี�
กลุ่มบริษทั จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี�
• รายการทีว� ดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือผ่านกําไรหรือขาดทุน) และ
• รายการทีว� ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
กลุ่มบริษทั ต้องจัดประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี�เฉพาะเมื�อกลุ่มบริษัทเปลี�ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการ
บริหารสินทรัพย์เหล่านัน�
สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบริษทั สามารถเลือก (ซึง� ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้) ทีจ� ะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ณ วัน ที�ร ับรู้เริ�ม แรกด้ว ยมู ล ค่ ายุ ติธรรมผ่ า นกํ า ไรขาดทุ น (FVPL) หรือ ด้วยมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมผ่ า นกํ า ไรขาดทุ นเบ็ด เสร็จ อื�น
(FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนทีถ� อื ไว้เพื�อค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านัน�
การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ

สินทรัพย์ทางการเงินซึ�งประกอบด้วยอนุ พนั ธ์แ ฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดทีเ� กิดจากสินทรัพย์ทางการเงินนัน�
เป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี�ยหรือไม่ (Solely Payments of Principal and Interest)

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
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ตราสารทุน

กลุ่มบริษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึน� โดยสะท้อนถึงปั จจัยต่อไปนี�
• จํานวนเงินทีค� าดว่าจะไม่ได้รบั ถ่วงนํ�าหนักตามประมาณการความน่าจะเป็ น
• มูลค่าเงินตามเวลา และ
• ข้อมูลสนับสนุ นและความสมเหตุสมผล ณ วันทีร� ายงาน เกี�ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปั จจุบันและ
การคาดการณ์ไปในอนาคต

กลุ่มบริษัทวัดมูล ค่าตราสารทุ นด้วยมูลค่ ายุติธรรม ในกรณีท�ีกลุ่ม บริษัท เลือ กรับรู้กําไร/ขาดทุนจากมูลค่ ายุติธรรมในกํ า ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) กลุ่มบริษทั จะไม่โอนจัดประเภทกําไร/ขาดทุนที�รบั รูส้ ะสมดังกล่าวไปยังกําไรหรือขาดทุนเมื�อมี
การตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทัง� นี� เงินปั นผลทีไ� ด้รบั จากเงินลงทุนจะรับรูเ้ ป็ นกําไรหรือขาดทุนโดย
แสดงรายการเป็ นรายได้เงินปั นผลเมื�อกลุ่มบริษทั มีสทิ ธิทจ�ี ะได้รบั เงินปั นผล
การเปลีย� นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (FVPL) จะรับรู้
เป็ นกํ าไร/(ขาดทุ น )อื�นในงบกําไรขาดทุน รายการขาดทุ นจากการด้อ ยค่ า (และการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่ า)
ของตราสารทุนที�วดั มูล ค่า ด้วยมูล ค่ายุต ิธรรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) จะไม่แยกแสดงรายการต่ างหากจาก
รายการเปลีย� นแปลงอื�น ๆ ในมูลค่ายุตธิ รรม

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงเป็ นผลขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิ แสดงเป็ นกําไร (ขาดทุน) อื�น ในงบกําไรขาดทุน การได้ชําระ
หนี�คนื จากจํานวนทีไ� ด้ตดั จําหน่ายไปจะถูกบันทึกกลับรายการในรายการเดียวกันกับทีไ� ด้บนั ทึกผลขาดทุนไป
5.8

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจ�ี ะจําหน่าย) จะถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท�ถี อื ไว้เพื�อขายเมื�อมูลค่าตามบัญชี
ที�จะได้รบั คืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนัน� มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ในระดับสูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจ�ี ะจําหน่ าย) นัน� จะวัดมูลค่าด้วยจํานวนทีต� �ํากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

การด้อยค่า
กลุ่มบริษัทใช้วิธีอย่างง่ าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่า ของลูกหนี� การค้าตามประมาณการ
ผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดงั กล่าวตัง� แต่วนั ทีก� ลุ่มบริษทั เริม� รับรูล้ ูกหนี�การค้า

กลุ่มบริษทั ต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท จี� ะจําหน่าย) เพื�อให้
เท่ากับมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย กําไรจากการเพิม� ขึน� ในมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์จะรับรู้ได้
ไม่เกินผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมทีเ� คยรับรู้

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิต ที�ค าดว่ าจะเกิดขึ�น ผู้บ ริห ารได้จดั กลุ่ ม ลู ก หนี� ตามความเสี�ยงด้า นเครดิต ที�มลี ักษณะ
ร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ� กินกําหนดชําระ ทัง� นี�เนื�องจากสินทรัพย์ทเ�ี กิดจากสัญญานัน� เป็ นงานทีส� ่งมอบแต่ยงั ไม่ได้เรียก
เก็ บ ซึ� ง มี ลั ก ษณะความเสี� ย งใกล้ เ คี ย งกั บ ลู ก หนี� สํ า หรั บ สัญ ญาประเภทเดี ย วกั น ผู้ บ ริ ห ารจึ ง ได้ ใ ช้ อ ั ต ราผลขาดทุ น
ด้านเครดิตของลูกหนี�กบั สินทรัพย์ทเ�ี กิดจากสัญญาทีเ� กี�ยวข้องด้วย อัตราขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� พิจารณาจาก
ลักษณะการจ่ายชําระในอดีต ข้อมูล ผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ ในอดีต รวมทัง� ข้อมูลและปั จจัย ในอนาคตทีอ� าจ
มีผลกระทบต่อการจ่ายชําระของลูกหนี�
สํ าหรับ สิน ทรัพ ย์ ท างการเงิน อื�น ที�วัด มูล ค่ า ด้ว ยราคาทุ น ตัด จํ าหน่ าย และ FVOCI กลุ่ ม บริษัท ใช้วิธีก ารทัว� ไป (General
approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึน� ซึง� กําหนดให้พจิ ารณาผลขาดทุนทีค� าดว่าจะ
เกิดขึน� ภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสนิ ทรัพย์ ขึน� อยู่กบั ว่ามีการเพิม� ขึ�นของความเสีย� งด้านเครดิตอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่
และรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าตัง� แต่เริม� รับรูส้ นิ ทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
กลุ่มบริษทั ประเมินความเสี�ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานว่ามีการเพิม� ขึ�น
อย่างมีนัยสําคัญนับตัง� แต่การรับรูร้ ายการเมื�อแรกเริม� หรือไม่ (เปรียบเทียบความเสีย� งของการผิดสัญญาทีจ� ะเกิดขึน� ณ วันที�
รายงาน กับความเสีย� งของการผิดสัญญาทีจ� ะเกิดขึน� ณ วันทีร� บั รูร้ ายการเริม� แรก)
กลุ่มบริษทั พิจารณาและรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึน� โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบกับ
ประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที�รบั รู้เกิดจากประมาณการความน่ าจะเป็ นของผลขาดทุนด้านเครดิตถัวเฉลีย�
ถ่วงนํ�าหนัก (เช่น มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินสดทีค� าดว่าจะไม่ได้รบั ทัง� หมดถัวเฉลีย� ถ่วงนํ�าหนัก) โดยจํานวนเงินสดที�คาดว่า
จะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทัง� หมดและกระแสเงินสดซึ�งกลุ่มบริษทั คาดว่าจะได้รบั คิดลดด้วย
อัตราดอกเบีย� ทีแ� ท้จริงเมื�อแรกเริม� ของสัญญา
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สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสิ นทรัพย์ที�จะจําหน่ าย) ที�ถือไว้เพื�อขาย

กลุ่มบริษทั จะไม่คดิ ค่าเสื�อมราคาหรือค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจ�ี ะจําหน่าย) ทีถ� อื ไว้เพื�อขาย
การดําเนินงานที�ยกเลิกประกอบด้วยองค์ประกอบของกิจการที�ยกเลิกที�ไ ด้ถูกจําหน่ ายออกไปหรือได้ถูกจัดประเภทไว้เป็ น
สินทรัพย์ทถ�ี อื ไว้เพื�อขาย และถือเป็ นสายงานธุรกิจทีส� าํ คัญหรือพืน� ทีท� างภูมศิ าสตร์แยกต่างหากหรือเป็ นส่วนหนึ�งของแผนร่วม
ทีจ� ะยกเลิกสายงานธุรกิจทีส� ําคัญหรือเขตภูมศิ าสตร์หรือเป็ นบริษทั ย่อยทีซ� �อื มาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อขายต่อ โดยกลุ่มบริษทั
จะนําเสนอผลประกอบการของการดําเนินงานทีย� กเลิกในงบกําไรขาดทุนเป็ นรายการแยกต่างหาก
5.9

อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนรับรูร้ ายการเริม� แรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทํารายการและต้นทุนในการกูย้ มื หลังจาก
การรับ รู้ เ มื�อ เริ�ม แรก อสัง หาริม ทรัพ ย์ เ พื� อ การลงทุ น จะบั น ทึ ก ด้ ว ยวิ ธี ร าคาทุ น หั ก ค่ า เสื� อ มราคาสะสม และค่ า เผื� อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ทีด� นิ ไม่มกี ารหักค่าเสื�อมราคา

5.10 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ทงั � หมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุน
เริม� แรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื�น ๆ ทีเ� กีย� วข้องโดยตรงกับการซื�อสินทรัพย์นัน�
ต้ นทุนที�เ กิดขึ�นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ าตามบัญชีข องสิน ทรัพย์ห รือ รับรู้แ ยกเป็ นอีก สิน ทรัพย์ห นึ� ง ตามความเหมาะสม
เมื�อต้นทุนนัน� เกิดขึ�นและคาดว่ าจะให้ป ระโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษัท และต้นทุ นดังกล่ าวสามารถวัดมูล ค่ า
ได้อย่างน่ าเชื�อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ�นส่วนทีถ� ูกเปลี�ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอื�น ๆ
กลุ่มบริษทั จะรับรูร้ ายจ่ายดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเมื�อเกิดขึน�
26
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ที�ดิน ไม่มีก ารคิดค่ าเสื�อมราคา ค่ าเสื�อมราคาของสินทรัพย์อ�ืนคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื�อลดราคาทุนตลอดอายุ ก ารให้
ประโยชน์ทป�ี ระมาณการไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี�
ส่วนปรับปรุงทีด� นิ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื�องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื�องตกแต่ง ติดตัง� และอุปกรณ์สํานักงาน
ยานพาหนะ

03 งบการเงิ น

5 - 40 ปี
5 - 40 ปี
3 - 20 ปี
3 - 20 ปี
3 - 20 ปี

ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทั ได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้
เหมาะสม
ผลกําไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจําหน่ ายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรีย บเทียบจากสิง� ตอบแทนสุทธิท�ไี ด้รบั
จากการจําหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรูใ้ นรายการรายได้อ�นื หรือค่าใช้จ่ายอื�นในงบกําไรขาดทุน
5.11 ค่าความนิ ยม
กลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุ กปี และเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงในเหตุการณ์ หรือ สถานการณ์ท�ีบ่ ง ชี�ว่า
ค่าความนิยมอาจจะด้อยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่าสะสม
เพื�อวัตถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่ วยสินทรัพย์ทกี� ่อให้เกิดเงินสดหรือกลุ่มของ
หน่วยสินทรัพย์ทก�ี ่อให้เกิดเงินสดทีค� าดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการรวมธุรกิจทีก� ่อให้เกิดค่าความนิยมดังกล่าวขึน� โดยหน่ วย
ที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่ วยที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสดนัน� จะต้อ งเป็ นหน่ วยที�เล็ก ที�สุ ดที�กลุ่มบริษัทใช้ในการ
ประเมินค่าความนิยมเพื�อประโยชน์ในการบริหารภายในกิจการซึง� คือส่วนงานดําเนินงาน
5.12 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การวิจยั และพัฒนา
รายจ่ายเพื�อการวิจยั รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึน� กลุ่มบริษทั รับรูต้ น้ ทุนของโครงการพัฒนา (ซึง� เกีย� วข้องกับการออกแบบและ
การทดสอบผลิต ภัณฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์) เป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน เมื�อประเมินแล้วว่าโครงการนัน� จะประสบ
ความสํ า เร็ จ ค่ อ นข้ า งแน่ น อนทัง� ในแง่ ก ารค้ า และแง่ เ ทคโนโลยี และต้ น ทุ น ของโครงการพัฒ นาสามารถวัด มู ล ค่ า ได้
อย่างน่ าเชื�อถือ ส่ วนรายจ่ายอื�นเพื�อการพัฒนาอื�น ๆ รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น ต้นทุนการพัฒนาที�ได้รบั รู้เป็ นค่าใช้จ่าย
ไปแล้วในงวดก่อนจะไม่บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป กลุ่มบริษทั ทยอยตัดจําหน่ ายรายจ่ายทีเ� กิดจากการ
พัฒ นาที�กลุ่มบริษัทบันทึกไว้เป็ นสินทรัพย์เมื�อเริม� มีการผลิตผลิตภัณฑ์นัน� เพื�อการค้าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้
ประโยชน์ทค�ี าดว่าจะได้รบั แต่สงู สุดไม่เกิน 10 ปี

เครื�องหมายการค้าและสิทธิการใช้
เครื�องหมายการค้าและสิทธิการใช้ทไ�ี ด้มาแยกต่างหากรับรู้เมื�อเริม� แรกด้วยราคาทุน เครื�องหมายการค้าและสิทธิการใช้ท�ไี ด้มา
จากการรวมธุ รกิจจะรับรู้เมื�อเริ�มแรกด้วยมูลค่ายุ ติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ เครื�องหมายการค้าและสิทธิการใช้ท�มี ีอายุการให้
ประโยชน์ไม่จํากัดแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า ส่วนเครื�องหมายการค้าและสิทธิการใช้ซึ�งมีอายุการให้ประโยชน์ท �ี
ทราบได้แน่ นอนแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า เครื�องหมายการค้าทีแ� สดงอยู่ในงบการเงินมี
อายุการให้ประโยชน์ไม่จํากัดและมีการทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจําทุกปี ใบอนุ ญาตมีอายุการให้ประโยชน์ทท�ี ราบได้แน่ นอน
และตัดจําหน่ายด้วยวิธเี ส้นตรง เพื�อปั นส่วนต้นทุนของสิทธิการใช้ตามอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 - 16 ปี
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีซ� �อื มาจะบันทึกเป็ นสินทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและการดําเนินการให้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน� สามารถนํ ามาใช้งานได้ตามประสงค์ และจะมีการตัดจําหน่ ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์
ภายในระยะเวลา 2 - 10 ปี
สัญญาทีเ� กีย� วข้องกับความสัมพันธ์กบั ลูกค้า/ผูจ้ ดั จําหน่าย
สัญ ญาที�เกี�ยวข้อ งกับความสัม พันธ์กับลู ก ค้า/ผู้จดั จํ าหน่ ายได้มาจากการรวมธุ ร กิจจะรับ รู้เมื�อเริ�มแรกด้ว ยมูล ค่า ยุติธ รรม
ณ วัน รวมธุร กิจ สัญญาที�เกี�ยวข้อ งกับความสัม พันธ์กับลูกค้า/ผู้จดั จํ าหน่ ายมีอ ายุ การให้ประโยชน์ ท�ที ราบได้แน่ นอนและ
วัด มู ล ค่ า ที�ร าคาทุ น หัก ค่ า ตัดจํ า หน่ า ยสะสมและค่ าเผื�อการด้อ ยค่ า การตัดจํ า หน่ า ยคํ านวณโดยใช้วิธีเ ส้น ตรงตลอดอายุ
ประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 - 20 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนที�ใช้ในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการพัฒนา
ทีเ� กี�ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมี� ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจง ซึง� กลุ่มบริษทั เป็ นผู้ควบคุมจะ
รับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเมื�อเป็ นไปตามข้อกําหนดทุกข้อดังนี�
• มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคทีก� ลุ่มบริษทั จะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื�อนํามาใช้ประโยชน์ได้
• ผูบ้ ริหารมีความตัง� ใจทีจ� ะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และนํามาใช้ประโยชน์หรือขาย
• กลุ่มบริษทั มีความสามารถทีจ� ะนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน� มาใช้ประโยชน์หรือขาย
• สามารถแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน� ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
• มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และทรัพยากรอื�น ๆ ได้เพียงพอที�จะนํามาใช้เพื�อ
ทําให้การพัฒนาเสร็จสิน� สมบูรณ์ และนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์หรือนํามาขายได้
• กลุ่มบริษัทมีความสามารถที�จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวข้อ งกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทเ�ี กิดขึ�นในระหว่างการ
พัฒนาได้อย่างน่าเชื�อถือ
ต้ น ทุ น โดยตรงที�ร ับ รู้ เ ป็ นส่ ว นหนึ� ง ของโปรแกรมคอมพิว เตอร์ ร วมถึ ง ต้ น ทุ น พนั ก งานที�ทํ า งานในทีม พัฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายทีเ� กีย� วข้องในจํานวนเงินทีเ� หมาะสม
ต้นทุนการพัฒนาอื�นที�ไม่เข้าเงื�อนไขเหล่านี�จะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น ต้นทุนการพัฒนาที�ได้รบั รู้เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้ว
ในงวดก่อนจะไม่มกี ารบันทึกเป็ นสินทรัพย์ในระยะเวลาภายหลัง
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์และตัดจําหน่ ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
ภายในระยะเวลาระหว่าง 3 ปี ถึง 10 ปี
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บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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5.13 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริษทั ไม่ตดั จําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม� อี ายุการให้ประโยชน์ทไ�ี ม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจํา
ทุก ปี และเมื�อมีเหตุก ารณ์ หรือ สถานการณ์ท�บี ่ง ชี�ว่า สิน ทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อ ยค่า สํ าหรับสินทรัพย์อ�ืนกลุ่ มบริษัทจะ
ทดสอบการด้อยค่ า เมื�อมีเหตุ ก ารณ์ห รือ สถานการณ์ ท�บี ่ง ชี�ว่ าสินทรัพย์ดงั กล่ าวอาจมีการด้อ ยค่ า รายการขาดทุ นจากการ
ด้อยค่าจะรับรู้เมื�อมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพ ย์สูงกว่ ามูล ค่าที�คาดว่าจะได้รบั คืน โดยมูลค่าที�คาดว่ าจะได้รบั คืน หมายถึง
จํานวนทีส� ูงกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจําหน่ายและมูลค่าจากการใช้
เมื�อมีเหตุให้เชื�อว่ าสาเหตุ ท�ที ํา ให้เกิดการด้อ ยค่ าในอดีตได้หมดไปกลุ่ มบริษัท จะกลับรายการขาดทุ นจากด้อยค่ าสํ า หรับ
สินทรัพย์อ�นื ๆ ทีไ� ม่ใช่ค่าความนิยม
5.14 สัญญาเช่า

หนี�สนิ ตามสัญญาเช่ามีการวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ ริม� แรกโดยใช้อตั ราดอกเบีย� ทีแ� ท้จริง และต้องมีการวัดมูลค่าใหม่ (รวมถึง
การปรับปรุงสินทรัพย์สทิ ธิการใช้) เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงจํานวนเงินที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระในอนาคต ซึ�งอาจเกิดจากการ
เจรจาต่อรอง การเปลีย� นแปลงดัชนี อัตรา หรือการเปลีย� นแปลงการประเมินการใช้สทิ ธิเลือกซื�อ
เมื�อหนี�สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ� ูกวัดมูลค่าใหม่เพื�อสะท้อนการเปลี�ยนแปลงของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทั ต้องรับรู้
จํานวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี�สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้มมี ูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิม� เติมจากการวัดมูลค่าของหนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริษทั ต้องรับรูจ้ ํานวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกําไรหรือขาดทุน
กลุ่มบริษทั อาจเลือกทีจ� ะไม่รบั รูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนี�สนิ ตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าระยะสัน� ซึ�งเป็ นสัญญาเช่าทีม� ี
อายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า หรือสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ�า กลุ่มบริษทั รับรู้การจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
ทีเ� กี�ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษทั เป็ นผูเ้ ช่า

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า

ณ วันเริม� ต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็ น
สัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านัน� เป็ นการให้สทิ ธิในการควบคุมการใช้สนิ ทรัพย์ทร�ี ะบุสําหรับช่วงเวลา
หนึ�งเพื�อการแลกเปลีย� นกับสิง� ตอบแทน

กลุ่มบริษัทพิจารณาเมื�อเริม� แรกว่าแต่ล ะสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่ าการเงินหรือสัญญาเช่าดําเนินงาน ในการจําแนกประเภท
สัญญาเช่าแต่ละครัง� กลุ่มบริษัท ต้องประเมินว่าสัญญานัน� โอนความเสี�ยงและผลตอบแทนเกือบทัง� หมดของสินทรัพย์อ้างอิง
ทีผ� ูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รบั ว่าสัญญาเช่ามีการโอนความเสีย� งและผลตอบแทนทัง� หมดหรือไม่ หากเป็ นไปตามนัน� สัญญาเช่าดังกล่าว
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน หรือหากไม่เป็ นไปตามนัน� สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน

กลุ่มบริษทั รับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนี�สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันทีส� ญ
ั ญาเช่าเริม� มีผล สินทรัพย์สทิ ธิการใช้วดั มูลค่าโดยใช้
ราคาทุ น ซึ�ง ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี�ส ิน ตามสัญญาเช่ าจากการวัดมูลค่า เริ�มแรก ปรับปรุ ง ด้วยการจ่ายชํ าระใด ๆ
ตามสัญญาเช่า ณ วันที�สญ
ั ญาเริม� มีผลหรือก่อนวันทีส� ญ
ั ญาเริม� มีผล ต้นทุนทางตรงเริม� แรกใด ๆ ทีเ� กิดขึน� และประมาณการ
ต้นทุนที�จะเกิดขึ�นสําหรับผู้เช่าในการรื�อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที�ตัง� ของสินทรัพย์อ้างอิง หรือการ
บูรณะสินทรัพย์อา้ งอิงให้อยู่ในสภาพตามทีก� ําหนดไว้ หักด้วยสิง� จูงใจตามสัญญาเช่าทีไ� ด้รบั ใด ๆ
หนี�ส ิน ตามสัญญาเช่าวัดมูล ค่ าด้วยมูล ค่ าปั จจุบ ันของการจ่ ายชํ าระตามสัญญาเช่ า ที�ยงั ไม่ได้จ่ า ยชํ าระ ณ วัน ที�สญ
ั ญาเช่ า
เริ�ม มีผ ล ซึ�ง คิด ลดด้ ว ยอัต ราดอกเบี�ย ตามนั ย ของสัญ ญาเช่ า หากอัต รานั �นสามารถกํ า หนดได้ทุ ก เมื�อ แต่ ห ากอัต รานั น�
ไม่สามารถกําหนดได้ทุกเมื�อ กลุ่มบริษทั ต้องใช้อตั ราดอกเบีย� การกูย้ มื ส่วนเพิม� ของกลุ่มบริษทั
การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าประกอบด้วยการจ่ายชําระคงที� การจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรที�ข�นึ อยู่กบั ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที�
สัญญาเช่าเริม� มีผล และการจ่ายชําระในระยะการต่อสัญญาตามสิทธิเลือกซื�อ หรือราคาใช้สทิ ธิเลือกซื�อ หากมีความแน่ นอน
อย่างสมเหตุสมผลทีก� ลุ่มบริษทั จะใช้สทิ ธิเลือกซื�อนัน�

สินทรัพย์ทใ�ี ห้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ นลูกหนี�สญ
ั ญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินทีจ� ่ายตาม
สัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี�เบื�องต้นกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี�บนั ทึกเป็ นรายได้ทางการเงินค้างรับ รายได้
จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรูต้ ลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วธิ เี งินลงทุนสุทธิซึ�งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงทีท� ุกงวด ต้นทุน
ทางตรงเริม� แรกทีร� วมอยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี�สญ
ั ญาเช่าทางการเงินเริม� แรกและจะทยอยรับรูโ้ ดยลดจากรายได้ตลอดอายุของ
สัญญาเช่า
สินทรัพย์ทใ�ี ห้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ และตัดค่าเสื�อม
ราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ซึ�งมีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิง� ตอบแทนจูงใจทีไ� ด้จ่ายให้แก่ผเู้ ช่า) รับรูด้ ว้ ยวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
5.15 หนี� สินทางการเงิ น
การจัดประเภท

ในการใช้วธิ รี าคาทุน กลุ่มบริษทั ต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี�สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริษัทจะคิดค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
โดยใช้วธิ เี ส้นตรงนับจากวันทีส� ญ
ั ญาเช่าเริม� มีผลจนถึงวันสิน� สุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้หรือวันสิน� สุดอายุ
สัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึน� ก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงให้แก่กลุ่มบริษทั
เมื�อสิ�นสุดอายุสญ
ั ญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ส ะท้อนว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สทิ ธิเลือ กซื�อ กลุ่มบริษัทต้อง
คิดค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์สทิ ธิการใช้จ ากวันที�สญ
ั ญาเช่าเริม� มีผลจนถึงวันสิ�นสุดอายุ การใช้ประโยชน์ ข องสินทรัพย์อ้างอิง
อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้พจิ ารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการใช้ประโยชน์ของที�ดนิ
อาคารและอุปกรณ์

กลุ่มบริษัทจะพิจารณาจัดประเภทเครื�องมือ ทางการเงินที�กลุ่มบริษัทเป็ นผู้ออกเป็ นหนี�สินทางการเงินหรือ ตราสารทุ น โดย
พิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี�
• หากกลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาทีจ� ะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื�นให้กบั กิจการอื�น โดยไม่
สามารถปฏิเสธการชําระหรือ เลื�อนการชําระออกไปอย่างไม่มกี ําหนดได้นัน� เครื�องมือทางการเงินนัน� จะจัดประเภท
เป็ นหนี�สนิ ทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชําระนัน� สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบริษัทเองด้วยจํานวน
ตราสารทุนทีค� งทีเ� พื�อแลกเปลีย� นกับจํานวนเงินทีค� งที�
• หากกลุ่ ม บริษัทไม่ มีภ าระผูกพัน ตามสัญ ญาหรือ สามารถเลื�อนการชําระภาระผูกพัน ตามสัญ ญาไปได้ เครื�องมือ
ทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
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เงินกู้ยมื จัดประเภทเป็ นหนี�สนิ หมุนเวีย นเมื�อกลุ่มบริษัท ไม่มสี ทิ ธิอ ันปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชําระหนี�ออกไปอีกเป็ น เวลา
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิน� รอบระยะเวลารายงาน
การวัดมูลค่า
ในการรับรู้รายการเมื�อแรกเริม� กลุ่มบริษทั ต้องวัดมูลค่าหนี�สนิ ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และวัดมูลค่าหนี�สนิ ทางการเงิน
ทัง� หมดภายหลังการรับรูร้ ายการด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
การรับรูร้ ายการ การตัดรายการและการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสัญญา
กลุ่มบริษทั ต้องรับรูห้ นี�สนิ ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื�อกลุ่มบริษทั เป็ นคู่สญ
ั ญาตามข้อกําหนดของสัญญาของ
เครื�องมือทางการเงินนั น� กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี� สนิ ทางการเงินออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื�อภาระผูกพันที�ร ะบุ ใน
สัญญาได้มกี ารปฏิบตั ติ ามแล้ว หรือได้มกี ารยกเลิกไป หรือสิน� สุดลงแล้ว
หากกลุ่มบริษัทมีการเจรจาต่อ รองหรือ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของหนี�สินทางการเงิน กลุ่มบริษัทจะต้องพิจารณาว่า รายการ
ดังกล่าวเข้าเงื�อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื�อนไขของการตัดรายการ กลุ่มบริษทั จะต้องรับรู้หนี�สนิ ทางการเงิน
ใหม่ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรมของหนี�สนิ ใหม่นัน� และตัดรายการหนี�สนิ ทางการเงินนัน� ด้วยมูลค่าตามบัญชีทเ�ี หลืออยู่ และรับรูส้ ่วนต่าง
ในรายการกําไร/ขาดทุนอื�นในกําไรหรือขาดทุน
หากกลุ่มบริษทั พิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื�อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื�อนไขของการตัดรายการ กลุ่มบริษทั จะปรับปรุงมูลค่าของ
หนี�สนิ ทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ ตามสัญ ญาด้วยอัต ราดอกเบี�ยที�แท้จริงเดิม (Original effective interest
rate) ของหนี�สนิ ทางการเงินนัน� และรับรูส้ ่วนต่างในรายการกําไรหรือขาดทุนอื�นในกําไรหรือขาดทุน
5.16 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้ นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที�กู้มาทัวไปและที
�
�กู้มาโดยเฉพาะที�เ กี�ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่ อสร้าง หรือการผลิต
สินทรัพย์ท�เี ข้าเงื�อนไข ต้องนํ ามารวมเป็ นส่ วนหนึ�งของราคาทุนของสินทรัพย์นัน� โดยสินทรัพย์ท�เี ข้าเงื�อนไข คือ สินทรัพย์
ที�จํา เป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรีย มสิน ทรัพย์นั น� ให้อ ยู่ใ นสภาพพร้อมที�จะใช้ไ ด้ต ามประสงค์ ห รือ พร้อ มที�จ ะขาย
การรวมต้นทุนการกู้ยมื เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ�นสุดลงเมื�อการดําเนินการส่วนใหญ่ทจ�ี ําเป็ นในการเตรีย มสินทรัพย์
ทีเ� ข้าเงื�อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมทีจ� ะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมทีจ� ะขายได้เสร็จสิน� ลง

ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีท�มี ผี ลบังคับใช้อยู่ หรือที�คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาทีร� ายงาน ผูบ้ ริหารจะประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ ในกรณีที�
การนํ ากฎหมายภาษีไ ปปฏิบตั ิข�นึ อยู่ ก ับการตีค วาม กลุ่ม บริษัท จะตัง� ประมาณการค่ า ใช้จ่ ายภาษีท�เี หมาะสมจากจํ า นวน
ทีค� าดว่าจะต้องจ่ายชําระแก่หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูเ้ มื�อเกิดผลต่างชัวคราวระหว่
�
างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี�สนิ และราคาตามบัญชีทแ�ี สดงอยู่
ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทั จะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลต่างชั �วคราวทีเ� กิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี�
• การรับรูเ้ ริม� แรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี�สนิ ทีเ� กิดจากรายการทีไ� ม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผี ลกระทบ
ต่อกําไรหรือขาดทุนทัง� ทางบัญชีและทางภาษี
• ผลต่างชัวคราวของเงิ
�
นลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที�กลุ่มบริษัทสามารถควบคุม
จังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั �วคราวและการกลับรายการผลต่างชั �วคราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
จะไม่เกิดขึน� ภายในระยะเวลาทีค� าดการณ์ได้ในอนาคต
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษีทม�ี ผี ลบังคับใช้อยู่ หรือทีค� าดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ�นรอบ
ระยะเวลาทีร� ายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนํ าไปใช้เมื�อสินทรัพย์ภ าษีเงินได้รอตัดบัญชีท�เี กี�ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
หรือหนี�สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายชําระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษทั จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอทีจ� ะนําจํานวน
ผลต่างชั �วคราวนัน� มาใช้ประโยชน์
สิน ทรัพ ย์ ภ าษี เ งิน ได้ ร อการตั ด บัญ ชี แ ละหนี� ส ิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บัญ ชี จ ะแสดงหัก กลบกัน ก็ต่ อ เมื�อ กิ จ การมี สิ ท ธิ
ตามกฎหมายที�จะนํ าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี�สนิ ภาษีเงินได้ข องงวดปั จจุบนั และทัง� สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี�ยวข้องกับภาษีเงินได้ท�ปี ระเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันซึง� ตัง� ใจจะจ่ายหนี�สนิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
5.18 ผลประโยชน์ พนักงาน

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

ผลประโยชน์ระยะสัน�

ต้นทุนการกูย้ มื อื�น ๆ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ� กิดขึน�
5.17 ภาษี เงินได้งวดปัจจุบนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรูใ้ น
งบกําไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ทเ�ี กี�ยวข้องกับรายการทีร� บั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือรายการทีร� บั รูโ้ ดยตรงไป
ยังส่วนของเจ้าของ

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน� คือ ผลประโยชน์ทค�ี าดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ�นรอบระยะเวลาบัญชี
เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน และโบนัส ของพนักงานปั จจุบนั ทีร� บั รู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ�นสุดรอบ
ระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทั จะบันทึกหนี�สนิ ด้วยจํานวนทีค� าดว่าจะต้องจ่าย
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงิน ได้แ ก่ โครงการกองทุ น สํ ารองเลี�ย งชีพ กลุ่ม บริษัท จะจ่ ายเงิน สมทบให้กองทุ น ในจํา นวนเงินที�ค งที�
กลุ่มบริษทั ไม่มภี าระผูกพันที�ต้องจ่ายชําระเพิม� เติมเมื�อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานเมื�อถึงกําหนดชําระ
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

5.20 ทุนเรือนหุ้น

โครงการผลประโยชน์ เมื�อเกษียณอายุกําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ ท�พี นักงานจะได้รบั เมื�อเกษียณอายุ โดยมักขึ�นอยู่กบั
ปั จจัยหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปี ทใ�ี ห้บริการ และค่าตอบแทนเมื�อเกษียณอายุ
ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ น�ี คํา นวณโดยนั ก คณิ ต ศาสตร์ป ระกัน ภัย อิส ระทุ กปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ ล ะหน่ วยที�ประมาณการไว้
ซึ�งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์ จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทน
ในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึง� เป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกําหนดของหุน้ กู้ใกล้เคียง
กับระยะเวลาทีต� ้องชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการวัดมูล ค่าใหม่จะรับรูใ้ นส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงวดทีเ� กิดขึ�น และรวมอยู่ใน
กําไรสะสมในงบแสดงการเปลีย� นแปลงในส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกําไรหรือขาดทุน

หุ้นสามัญ ที�บริษัท สามารถกํ าหนดการจ่ายเงินปั น ผลได้อย่ างอิส ระจะจัด ประเภทไว้เป็ นส่ วนของเจ้าของ ต้นทุนส่ วนเพิ�ม
ทีเ� กี�ยวกับการออกหุน้ ใหม่ซ�งึ สุทธิจากภาษีจะแสดงไว้ในส่วนของเจ้าของโดยนําไปหักจากสิง� ตอบแทนทีไ� ด้รบั จากการออกหุน้
ดังกล่าว
หุน้ ทุนซื�อคืน
กรณีทบ�ี ริษทั ในกลุ่มบริษทั ซื�อหุน้ สามัญของบริษทั กลับคืน สิง� ตอบแทนทีจ� ่ายไปรวมถึงต้นทุนเพิม� เติมทีเ� กีย� วข้องโดยตรง (สุทธิ
จากภาษีเงินได้) จะรับ รู้เ ป็ น หุ้น ทุ น ซื�อคืน และแสดงเป็ น รายการหัก จากยอดรวมของส่ ว นของเจ้าของของบริษัท จนกว่า
หุน้ ทุนซื�อคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจําหน่ ายออกไปใหม่ เมื�อมีการจําหน่ายหุ้นทุนซื�อคืนออกไปใหม่ สิง� ตอบแทนใด ๆ
ทีไ� ด้รบั จากการนํ าหุ้นทุนซื�อคืนออกจําหน่ ายใหม่สุทธิจากต้นทุนเพิม� เติมที�เกี�ยวข้องโดยตรงสุทธิจากภาษีเงินได้ทเ�ี กี�ยวข้อง
จะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของ
5.21 การรับรู้รายได้

กลุ่มบริษทั ได้จดั ให้มโี ครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นสําหรับพนักงานทีท� ํางานครบระยะเวลาทีก� ําหนดตามนโยบายของกลุ่ม
บริษทั
หนี�สนิ ผลประโยชน์พนักงานจะถูกบันทึก เช่นเดียวกับผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ ยกเว้นการรับรูก้ ําไรและขาดทุนจากการวัด
มูลค่าใหม่ทบ�ี นั ทึกในกําไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้าง
กลุ่มบริษทั จะรับรูผ้ ลประโยชน์เมื�อเลิกจ้างก่อนถึงกําหนดเมื�อ ก) กลุ่มบริษทั ไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ และ ข)
กิจการรับรู้ต้นทุ นสํา หรับ การปรับ โครงสร้างที�เกี�ยวข้อ ง โดยผลประโยชน์ ท�มี ีกําหนดชําระเกินกว่า 12 เดือนภายหลัง รอบ
ระยะเวลารายงานต้องคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้เมื�อลูกค้าได้รบั การควบคุมสินค้าหรือบริการด้วยจํานวนเงินของสิง� ตอบแทนสุทธิท�กี ลุ่มบริษัทคาดว่า
จะมีส ิท ธิได้รบั เป็ นการแลกเปลี�ยน กลุ่ม บริษัท จะบรรลุ เ งื�อ นไขในการรับ รู้รายได้ต ามเงื�อนไขในสัญญาที�ทํากับลู กค้าเมื�อ
ส่งสินค้าและโอนการควบคุมสินค้าให้แก่ลูกค้า ในวันที�ทําสัญญากับลูกค้า กลุ่มบริษัทประเมินสินค้าทีร� ะบุในสัญญาเพื�อระบุ
ภาระทีต� ้องปฏิบตั ติ ามสัญญา แต่ละภาระทีต� ้องปฏิบตั ใิ นสัญญาคือการส่งมอบสินค้าและบริการทีม� คี วามแตกต่างกัน ราคาของ
รายการต้อ งปั น ส่ ว นให้แ ต่ ล ะภาระที�ต้ อ งปฏิบัติในสัญ ญาโดยใช้เ กณฑ์ข องราคาขายแบบเอกเทศของสิน ค้า หรือ บริการ
ทีแ� ตกต่างกันตามสัญญาทีท� ําไว้กบั ลูกค้าเพื�อให้แน่ ใจว่าการรับรูร้ ายได้ถูกต้องและรับรูใ้ นเวลาทีเ� หมาะสม
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้เมื�อได้ปฏิบตั ิตามภาระที�ต้องปฏิบตั ิตามสัญญาแล้วโดยการส่งมอบสินค้าหรือบริการทีส� ญ
ั ญาให้ลูกค้า
ซึ�งเป็ นเวลาทีล� ูกค้าได้การควบคุมสินค้าหรือบริการนัน� จํานวนเงินรายได้ท�รี บั รู้คอื จํานวนเงินทีป� ั นส่วนให้ภาระที�ต้องปฏิบตั ิ
ที�เสร็จสิ�นนัน� ภาระที�ต้องปฏิบตั ิอาจเสร็จสิ�น ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง (Point in time) สําหรับกรณีการส่งมอบสินค้า ทั �ว ๆ ไปให้
ลูกค้า หรือตลอดช่วงเวลาหนึ�ง (Over time) สําหรับกรณีการส่งมอบบริการทั �ว ๆ ไปให้ลูกค้า
รายได้ดอกเบีย� รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้างและอัตราผลตอบแทนทีแ� ท้จริง

5.19 ประมาณการหนี� สิน
กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในปั จ จุบันตามกฎหมายหรือ ตามข้อตกลงที�จดั ทําไว้ อันเป็ นผลสืบเนื�องมาจากเหตุก ารณ์ ในอดีต
ซึ�งการชําระภาระผูกพันนัน� มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษทั ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณ
การจํานวนทีต� ้องจ่ายได้
กลุ่ ม บริษัท จะวัด มู ล ค่ าของจํ า นวนประมาณการหนี� สิน โดยใช้มู ล ค่ า ปั จ จุ บัน ของรายจ่ า ยที�ค าดว่ า จะต้ อ งนํ า มาจ่ า ยชํ า ระ
ภาระผูกพัน การเพิม� ขึน� ของประมาณการหนี�สนิ เนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรูเ้ ป็ นดอกเบี�ยจ่าย

รายได้เกี�ยวกับค่าสิทธิรบั รู้ตามรายการทีเ� กิดขึ�นหลังระหว่าง ก) การขายหรือ การใช้งานในภายหลัง และ ข) ความพึงพอใจ
บางส่วนหรือทัง� หมดในภาระทีต� อ้ งปฏิบตั ใิ นสัญญา ซึง� มีการจัดสรรค่าสิทธิตามการขายหรือการใช้งาน
รายได้เงินปั นผลรับรูเ้ มื�อสิทธิทจ�ี ะได้รบั เงินปั นผลนัน� เกิดขึน�
5.22 การจ่ายเงินปันผล
เงินปั นผลทีจ� ่ายไปยังผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะรับรูเ้ ป็ นหนี�สนิ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี
ซึง� ทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลระหว่างกาลจะรับรูเ้ มื�อได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษทั
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5.23 สัญญาอนุพนั ธ์และกิ จกรรมป้ องกันความเสี�ยง
กลุ่มบริษทั รับรูร้ ายการสัญญาอนุ พนั ธ์เมื�อเริม� แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีเ� ข้าทําสัญญาและวัดมูลค่าต่อมาในภายหลังด้วย
มูลค่ายุตธิ รรม ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน การบัญชีสําหรับ การเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังขึ�นอยู่กบั ว่า
กลุ่มบริษทั ได้กําหนดให้สญ
ั ญาอนุพนั ธ์ดงั กล่าวเป็ นเครื�องมือทีใ� ช้ป้องกันความเสีย� งหรือไม่ รวมทัง� ลักษณะของรายการทีม� กี าร
ป้ องกันความเสีย� ง กลุ่มบริษทั กําหนดให้สญ
ั ญาอนุพนั ธ์ส่วนหนึ�งเป็ นเครื�องมือทีใ� ช้ป้องกันความเสีย� ง ดังต่อไปนี�
• การป้ องกันความเสีย� งในมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนี�สนิ ที�รบั รู้รายการแล้ว หรือสัญญาผูกมัดทีย� งั ไม่ได้รบั รู้
รายการ (การป้ องกันความเสีย� งในมูลค่ายุตธิ รรม) หรือ
• การป้ องกันความเสี�ยงส่ วนที�เกี�ยวข้อ งกับกระแสเงินสดของรายการสินทรัพ ย์หรือหนี�สินที�รบั รู้รายการแล้ว หรือ
รายการทีค� าดการณ์ทม�ี คี วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (การป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสด)
• การป้ องกันความเสีย� งในเงินลงทุนสุทธิในการดําเนินงานต่างประเทศ (การป้ องกันความเสีย� งในเงินลงทุนสุทธิ)
ณ วันทีร� บั รูค้ วามสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสีย� ง กลุ่มบริษทั มีการจัดทําเอกสารที�ระบุค วามสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
เครื�องมือทีใ� ช้ป้องกันความเสีย� งและรายการทีม� กี ารป้ องกันความเสีย� ง ซึง� รวมถึงการเปลีย� นแปลงในกระแสเงินสดของเครื�องมือ
ทีใ� ช้ป้องกันความเสีย� งที�คาดว่าจะชดเชยการเปลี�ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการทีม� กี ารป้ องกันความเสีย� ง กลุ่มบริษัท
จัดทําเอกสารเกี�ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี�ยงและกลยุทธ์ท�นี ํ ามาใช้ในการจัดการกับรายการที�มคี วามเสี�ยง
มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาอนุ พนั ธ์ทใ�ี ช้ป้องกันความเสีย� งทัง� จํานวนได้มกี ารจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือหนี� สนิ ไม่
หมุนเวียนเมื�อระยะเวลาจนถึงวันครบกําหนดของรายการทีม� กี ารป้ องกันความเสีย� งมีจํานวนมากกว่า 12 เดือน และจัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี�สนิ หมุนเวียนเมื�อระยะเวลาจนถึงวันครบกําหนดของรายการทีม� กี ารป้ องกันความเสีย� งมีจํานวน
ไม่เกิน 12 เดือน กลุ่มบริษทั จัดประเภทสัญญาอนุ พนั ธ์ทไี� ม่ได้ปฏิบตั ติ ามการบัญชีป้องกันความเสีย� งเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หรือหนี�สนิ ไม่หมุนเวียนเมื�อระยะเวลาจนถึงวันครบกําหนดของรายการทีม� กี ารป้ องกันความเสีย� งมีจํานวนมากกว่า 12 เดือน
และจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี�สนิ หมุนเวีย นเมื�อระยะเวลาจนถึงวันครบกําหนดของรายการทีม� กี ารป้ อ งกัน
ความเสีย� งมีจํานวนไม่เกิน 12 เดือน
กลุ่มบริษทั รับรูส้ ่วนที�มปี ระสิทธิผลของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุต ิธรรมของสัญญาอนุ พนั ธ์ซึ�งมีการกําหนดและเข้าเงื�อนไข
ของการป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสดในสํารองการป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสดซึ�งรวมอยู่ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ และ
รับรู้กําไรหรือขาดทุนทีเ� กี�ยวข้องกับส่วนทีไ� ม่มปี ระสิทธิผลในกําไรหรือขาดทุนทันทีทเ�ี กิดขึน� ซึ�งแสดงรวมอยู่ในรายการกําไร
หรือขาดทุนอื�น
เมื�อมีการใช้สญ
ั ญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการป้ องกันความเสีย� งของรายการในอนาคต โดยทั �วไปกลุ่มบริษัท
กําหนดให้การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้ าขององค์ประกอบราคาปั จ จุบ ัน
เท่านัน� ที�เป็ นเครื�องมือ ที�ใช้ป้องกันความเสี�ยง และรับรู้กําไรหรือ ขาดทุ นในส่ วนที�เกี�ย วข้อ งกับส่ วนที�มปี ระสิท ธิผลของการ
เปลี�ยนแปลงในองค์ประกอบราคาปั จจุบนั ของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าในสํารองรายการป้ องกันความเสี�ยง
ในกระแสเงินสด ซึ�งรวมอยู่ในส่ว นของผู้ถือหุ้น กลุ่มบริษัท รับรู้การเปลี�ยนแปลงในองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าของสัญญา
ซึ�งเกี�ยวข้องกับรายการทีม� กี ารป้ องกันความเสีย� ง (องค์ประกอบราคาล่วงหน้าที�สอดคล้องกัน) เป็ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ในส่วนของสํารองต้นทุนในการป้ องกันความเสีย� งซึ�งแสดงรวมอยู่ในส่วนของผูถ้ อื หุ้น ในบางกรณี กลุ่มบริษทั อาจกําหนดให้
การเปลี�ยนแปลงในมูล ค่า ยุ ติธ รรมของสัญ ญาซื�อ ขายเงินตราต่า งประเทศล่ วงหน้ าทัง� จํา นวน (รวมทัง� องค์ประกอบราคา
ล่วงหน้า) เป็ นเครื�องมือทีใ� ช้ป้องกันความเสีย� ง และรับรูส้ ่วนทีม� ปี ระสิทธิผลของการเปลีย� นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาซื�อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทัง� จํานวนในสํารองการป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสดซึง� รวมอยู่ในส่วนของผูถ้ อื หุ้น
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การป้ องกันความเสีย� งในเงินลงทุนสุทธิในการดําเนินงานต่างประเทศมีลกั ษณะคล้ายกับการป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสด
กําไรหรือขาดทุนจากเครื�องมือทีใ� ช้ป้องกันความเสีย� งในส่วนทีม� ปี ระสิทธิผลจะรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและรับรูผ้ ลสะสม
ในส่วนของเจ้าของ สําหรับกําไรหรือขาดทุนที�เกี�ยวข้อ งกับส่วนที�ไม่มปี ระสิทธิผลจะรับรู้ในกําไรหรือ ขาดทุนทันทีและแสดง
รวมอยู่ในรายการกําไรหรือขาดทุนอื�น ผลสะสมของกําไรหรือขาดทุนทีร� บั รูใ้ นส่วนของเจ้าของจะถูกโอนไปยังกําไรหรือขาดทุน
เมื�อกลุ่มกิจการจําหน่ายส่วนงานต่างประเทศ (ทัง� หมดหรือบางส่วน) ออกไป
จํานวนที�สะสมในส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีการจัดประเภทรายการเป็ นกําไรหรือขาดทุนในงวดที�กลุ่มบริษัทรับรู้รายการที�มีก าร
ป้ องกันความเสีย� งเป็ นกําไรหรือขาดทุน
เมื�อเครื�องมือที�ใช้ป้องกันความเสี�ยงนัน� สิ�นสุดอายุ มีการจําหน่ ายหรือยกเลิก หรือ เมื�อการป้ องกันความเสี�ยงดังกล่าวไม่เข้า
เงื�อนไขของการบัญชีป้องกันความเสีย� ง กลุ่มบริษทั จะจัดประเภทรายการกําไรหรือขาดทุนและต้นทุนในการป้ องกันความเสี�ยง
ทีส� ะสมและเคยแสดงรวมไว้ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามเดิมจนกระทั �งเกิดรายการทีค� าดการณ์ หรือเมื�อรายการทีค� าดการณ์ไม่คาด
ว่าจะเกิดอีกต่อไป กลุ่มบริษทั จะจัดประเภทรายการกําไรหรือขาดทุนและต้นทุนในการป้ องกันความเสี�ยงทีส� ะสมและเคยแสดง
รวมไว้ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ เป็ นกําไรหรือขาดทุนทันที
ตราสารอนุ พ ัน ธ์ บ างตัว ไม่ มีคุ ณ สมบัติใ นการป้ องกัน ความเสี�ย ง การเปลี�ย นแปลงในมูล ค่า ยุติธ รรมของตราสารอนุ พัน ธ์
ทางการเงินทีไ� ม่เข้าเงื�อนไขการบัญชีป้องกันความเสีย� งรับรูท้ นั ทีในกําไรหรือขาดทุนและรวมอยู่ในกําไร (ขาดทุน) อื�น
5.24 สัญญาคํา� ประกันทางการเงิ น
กลุ่มบริษทั รับรูห้ นี�สนิ ทางการเงินจากสัญญาคํ�าประกันเมื�อกลุ่มบริษทั ให้การคํ�าประกันทางการเงินทีม� ลู ค่ายุตธิ รรม ณ วันทีร� บั รู้
เริม� แรก และรับรูม้ ลู ค่าในภายหลังด้วยจํานวนทีส� ูงกว่าระหว่าง
• จํานวนผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึน� ทีค� ํานวณตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที� 9 และ
• จํานวนทีร� บั รูเ้ ริม� แรกหักด้วยรายได้ทร�ี บั รูต้ ามการรับรูร้ ายได้ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 15
มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาคํ�าประกันทางการเงินกําหนดจากมูลค่าปั จจุบนั ของผลต่างในกระแสเงินสดระหว่าง ก) กระแสเงินสด
ตามสัญญาของหนี� สิน ที�เกี�ยวข้อ ง และ ข) กระแสเงิน สดที�จะต้อ งจ่ ายชํ าระในกรณี ท�ีไม่มีก ารคํ�า ประกัน ดัง กล่าว หรือการ
ประมาณจํานวนเงินทีต� ้องจ่ายให้แก่บุคคลภายนอกสําหรับเพื�อโอนภาระผูกพันดังกล่าวออกไป

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การจัดการความเสี�ยงทางการเงิ น
ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริษทั มีความเสี�ยงทางการเงิน ซึ�งได้แก่ ความเสี�ยงจากตลาด (รวมถึงความเสีย� งจากอัตราแลกเปลี�ยนและ
ความเสีย� งจากอัตราดอกเบี�ย) ความเสีย� งด้านการให้สนิ เชื�อ และความเสีย� งด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสีย� งของ
กลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้ นความผันผวนของตลาดการเงิน และแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทําให้เสียหายต่อผลการดําเนิ น งาน
ทางการเงินของกลุ่ ม บริษัท ให้เ หลือ น้ อ ยที�สุ ดเท่ าที�เ ป็ น ไปได้ กลุ่ มบริษัท จึง ใช้เครื�อ งมือ อนุ พ ันธ์ท างการเงินเพื�อป้ อ งกัน
ความเสีย� งบางประการทีจ� ะเกิดขึ�น
การจัดการความเสีย� งดําเนินงานโดยส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั โดยนโยบายของกลุ่มบริษทั ได้รวมนโยบายความเสีย� ง
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสีย� งจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสีย� งจากอัตราดอกเบี�ย ความเสีย� งจากการให้
สินเชื�อ และความเสีย� งด้านสภาพคล่อง โดยหลักการในการป้ องกันความเสีย� งเป็ นไปตามนโยบายทีอ� นุมตั โิ ดยคณะกรรมการ
บริษทั และยังใช้เป็ นเครื�องมือหลักในการสื�อสารและควบคุมโดยส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั

6.1.1 ความเสีย� งด้านตลาด
ก)

03 งบการเงิ น

กลุ่ ม บริษัท ยัง ได้ เ ข้ าทํ า สัญ ญาฟอร์ เ วิร์ ด สํ า หรับ การคาดการณ์ ก ารซื� อ ในช่ ว ง 12 เดือ นข้า งหน้ า ซึ�ง ไม่ เ ข้า เงื�อ นไขการ
เป็ นรายการทีม� คี วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ในระดับสูงมาก ดังนัน� จึงไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของการบัญชีป้องกันความเสีย� ง
(การป้ องกันความเสี�ยงเชิงเศรษฐกิจ ) ซึ�งสัญญาฟอร์เวิร์ดดัง กล่าวเป็ นไปตามนโยบายการป้ องกัน ความเสี�ยงเช่นเดีย วกับ
สัญ ญาอนุ พนั ธ์อ�ืน ๆ ทัง� นี� สัญญาฟอร์เวิร์ด ที�ไ ม่ เข้าเงื�อ นไขนี� จะรับ รู้เ ป็ น รายการถือ ไว้เ พื�อ ค้าและรับ รู้กําไรหรือ ขาดทุ น
ทีเ� กี�ยวข้องในกําไรหรือขาดทุน
ความเสีย� ง
ยอดคงเหลือของสินทรัพ ย์และหนี� สนิ ทางการเงินในสกุ ลเงินตราต่า งประเทศของกลุ่มบริษัท และบริษัท ซึ�งสรุ ปเป็ น หน่ วย
สกุลเงิน มีดงั นี�
งบการเงิ นรวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
หนี� สินทางการเงิ น
อัตราแลกเปลี�ยนถัวเฉลี�ย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พันสกุลเงิ น พันสกุลเงิ น พันสกุลเงิ น พันสกุลเงิน บาทต่อสกุลเงิน บาทต่อสกุลเงิน

กลุ่มบริษทั ใช้เครื�องมือป้ องกันความเสีย� งเงินตราต่างประเทศโดยการเข้าทําสัญญาสิทธิเลือกและสัญ ญาฟอร์เวิร์ดเพื�อป้ องกัน
ความเสีย� งจากอัตราแลกเปลี�ยน กลุ่มบริษทั กําหนดนโยบายว่าเงื�อนไขของสัญญาดัง กล่าวจะต้องเป็ นไปในแนวทางเดียวกับ
ความเสีย� งของรายการทีถ� ูกป้ องกันความเสีย� งนัน�

ยูโร
ดอลลาร์สหรัฐ
เยน
โครนนอร์เวย์
ปอนด์องั กฤษ
โครนสวีเดน
สล็อตติโปแลนด์
โคลูนาเช็ก
เซดีกานา
รูเบิลรัสเซีย
หยวน

กลุ่ มบริษัท เลือกกําหนดให้เฉพาะการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ าขององค์ประกอบราคาปั จจุบัน (Spot component) ของสัญญา
ฟอร์เ วิร์ดในความสัม พัน ธ์ ของการป้ องกัน ความเสี�ยง โดยมูล ค่า ขององค์ป ระกอบราคาปั จ จุ บ ัน ดัง กล่ าวอ้ างอิง จากอัต รา
แลกเปลีย� นทีเ� กีย� วข้องในตลาด ผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลีย� นล่วงหน้าตามสัญญาและอัตราแลกเปลีย� นในตลาดคือค่าสะท้อน
ส่วนต่างของอัตราดอกเบี�ยในสองสกุล (Forward points) จะถูกคิดลดตามระยะเวลาหากการคิดลดนัน� มีนัยสําคัญ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
หนี� สินทางการเงิ น
อัตราแลกเปลี�ยนถัวเฉลี�ย
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันสกุลเงิ น พันสกุลเงิ น พันสกุลเงิ น พันสกุลเงิน บาทต่อสกุลเงิน บาทต่อสกุลเงิน

ความเสีย� งจากอัตราแลกเปลีย� น
เนื�องจากกลุ่มบริษทั ดําเนินงานระหว่างประเทศย่อมมีความเสีย� งจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศอันเกีย� วเนื�องจากการซื�อ
ขายสินค้าและกู้ยืม เงินที�เป็ นเงินตราต่ า งประเทศ กลุ่ มบริษัท มีแนวทางบริหารความเสี�ย งโดยพิจารณาการเข้าทํา สัญ ญา
แลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม กลุ่มบริษทั ใช้สญ
ั ญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�เข้า
ทํากับสถาบันการเงินเพื�อป้ องการความเสีย� งจากอัตราแลกเปลีย� นทีเ� กีย� วเนื�องกับสกุลเงินทีใ� ช้วดั มูลค่า

มูลค่าที�แท้จริง (Intrinsic value) ของสิทธิเลือกกําหนดโดยอ้างอิง จากอัตราแลกเปลี�ยนที�เ กี�ยวของในตลาด ผลต่างระหว่ าง
อัตราแลกเปลี�ยนทีจ� ะใช้สทิ ธิ ณ วันครบกําหนดตามสัญญา (Strike rate) และอัตราแลกเปลี�ยนในตลาด ณ ปั จจุบนั ทีค� ดิ ลดคือ
มูลค่าตามเวลา (Time value) จะถูกคิดลดตามระยะเวลาหากการคิดลดนัน� มีนัยสําคัญ
การเปลีย� นแปลงในมูลค่าองค์ประกอบของราคาล่วงหน้า (Forward element) ของสัญญาฟอร์เวิร์ดและมูลค่าตามเวลาของสิทธิ
เลือกทีเ� กีย� วข้องกับรายการทีถ� ูกป้ องกันความเสีย� งจะรอรับรูใ้ นต้นทุนสํารองการป้ องกันความเสีย� ง
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ยูโร
ดอลลาร์สหรัฐ
เยน
โครนนอร์เวย์
ปอนด์องั กฤษ
สล็อตติโปแลนด์
หยวน

494,696
1,254,465
456,228
71,522
74,344
148
187,147
1,106
5,090
1,951,288
21,395

492,347
945,542
62,064
32,227
93,145
21,395

425,236
1,327,540
51,399
55,815
116,939
5,955
198,999
981
5,352
1,514,284
25,424

418,110
1,043,370
31,962
25,553
98,967
25,424

92,498
608,664
3,645,295
74,584
42,334
1,399
96,465
114,062
5,110
169,429
284

26,306
335,024
3,445,149
219
7,627
168
73

77,245
392,527
134,567
49,382
50,820
4,738
108,180
1,413
108
769,966
-

23,858
163,364
203
554
12,746
-

37.89
33.42
0.29
3.80
45.10
3.70
8.25
1.52
6.99
0.45
5.25

37.89
33.42
0.29
3.80
45.10
8.25
5.25

36.88
30.04
0.29
3.50
40.64
3.67
8.11
1.41
7.13
0.41
4.62

36.88
30.04
0.29
3.50
40.64
8.11
4.62
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บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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03 งบการเงิ น

ผลกระทบจากเครื�องมือป้ องกันความเสีย� งจากอัตราแลกเปลี�ยนต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั และบริษัท
มีดงั นี�
งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
การป้ องกันความเสี�ยงด้านกระแสเงินสด

ค่าอัตราป้ องกันความเสีย� ง (Hedge ratio)
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเครื�องมือทีใ� ช้ป้องกัน
ความเสีย� งซึง� ใช้เป็ นเกณฑ์ในการรับรูค้ วามไม่ม ี
ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสีย� งสําหรับปี
(พันบาท)
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของรายการทีถ� ูกป้ องกัน
ความเสีย� งทีใ� ช้ในการพิจารณาความไม่มี
ประสิทธิผลของการป้ องกันความเสีย� งสําหรับปี
(พันบาท)
อัตราแลกเปลีย� นทีใ� ช้ป้องกันความเสีย� งถัวเฉลีย�
ถ่วงนํ�าหนัก
ดอลลาร์สหรัฐ : บาท
ยูโร : บาท
สล็อตติโปแลนด์ : บาท
หยวน : บาท
ดอลลาร์ออสเตรเลีย : บาท
ยูโร : ปอนด์องั กฤษ
ดอลลาร์สหรัฐ : ยูโร
ดอลลาร์สหรัฐ : ปอนด์องั กฤษ
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผลกระทบจากการบัญชีป้องกันความเสีย� งต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
มูลค่าตามบัญชีของเครื�องมือป้ องกันความเสีย� ง
(พันบาท)
จํานวนเงินตามสัญญา (พันหน่วย)
ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
สล็อตติโปแลนด์
หยวน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
วันครบกําหนด

04 เอกสารแนบ

(420,450)

(339,345)

1,031,884

1,533,229
1,100,009
802,036
271,998
280,865
216,000
94,000
94,000
22,000
32,000
22,000
11,000
11,000
มกราคม
มกราคม
มกราคม
พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2565 ถึง
กันยายน
ตุลาคม
กันยายน
พ.ศ. 2569
พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2569
1:1
1:1
1:1

630,998
238,955
32,000
มกราคม
พ.ศ. 2564
ถึง ตุลาคม
พ.ศ. 2567
1:1

(3,304,309)

1,283,457

1,581,693

(2,017,226)

1,395,285

3,304,309

(1,581,693)

2,017,226

(1,395,285)

32.30
39.48
7.85
4.72
24.13
0.86
0.86
0.73

31.03
39.24
4.30
0.92
0.84
0.78

31.61
39.48
7.85
4.72
24.13
-

31.16
39.24
4.30
39

ณ วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

การป้ องกันความเสี�ยงด้านกระแสเงินสด
สัญญาแลกเปลีย� นสกุลเงินและอัตราดอกเบี�ย
มูลค่าตามบัญชีของเครื�องมือป้ องกันความเสีย� ง
(พันบาท)
จํานวนเงินตามสัญญา (พันหน่วย)
ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
สล็อตติโปแลนด์
เยน
วันครบกําหนด

ค่าอัตราป้ องกันความเสีย� ง (Hedge ratio)
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเครื�องมือทีใ� ช้ป้องกัน
ความเสีย� งซึง� ใช้เป็ นเกณฑ์ในการรับรูค้ วามไม่ม ี
ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสีย� งสําหรับปี
(พันบาท)
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของรายการทีถ� ูกป้ องกัน
ความเสีย� งทีใ� ช้ในการพิจารณาความไม่มี
ประสิทธิผลของการป้ องกันความเสีย� งสําหรับปี
(พันบาท)
อัตราแลกเปลีย� นทีใ� ช้ป้องกันความเสีย� งถัวเฉลีย�
ถ่วงนํ�าหนัก
ดอลลาร์สหรัฐ : บาท
ยูโร : บาท
สล็อตติโปแลนด์ : ยูโร
เยน : บาท
อัตราดอกเบีย� ทีใ� ช้ป้องกันความเสีย� งถัวเฉลี�ย
ถ่วงนํ�าหนัก (ร้อยละต่อปี )

384,657

363,481

384,657

363,481

290,500
223,000
290,500
223,000
157,819
141,819
157,819
141,819
100,000
100,000
17,400,000
17,400,000
มิถุนายน พ.ศ.
มกราคม มิถุนายน พ.ศ.
มกราคม
2565 ถึง พ.ศ. 2564 ถึง
2565 ถึง พ.ศ. 2564 ถึง
พฤษภาคม
เมษายน
พฤษภาคม
เมษายน
พ.ศ. 2571
พ.ศ. 2569
พ.ศ. 2571
พ.ศ. 2569
1:1
1:1
1:1
1:1

97,242

503,618

97,242

503,618

(124,464)

-

(124,464)

-

33.04
38.90
0.29

33.93
40.59
4.35
-

33.04
38.90
0.29

33.93
40.59
4.35
-

2.7

2.4

2.7

2.4

40

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที� 31 ธันวาคม

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

239

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ณ วันที� 31 ธันวาคม

การป้ องกันความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรม

การป้ องกันความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรม

สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
มูลค่าตามบัญชีของเครื�องมือป้ องกันความเสีย� ง
(พันบาท)
จํานวนเงินตามสัญญา (พันดอลลาร์ออสเตรเลีย)
วันครบกําหนด

สัญญาแลกเปลีย� นสกุลเงินและอัตราดอกเบี�ย
มูลค่าตามบัญชีของเครื�องมือป้ องกันความเสีย� ง
(พันบาท)
จํานวนเงินตามสัญญา (พันดอลลาร์สหรัฐ)
วันครบกําหนด

(1,295)
19,001
เมษายน
พ.ศ. 2565 กันยายน พ.ศ.
2565
1:1

-

(1,295)
19,001
เมษายน
พ.ศ. 2565 กันยายน พ.ศ.
2565
1:1

-

-

(1,295)

-

(1,295)

-

712

-

712

-

712

-

712

-

(712)

-

(712)

-

ค่าอัตราป้ องกันความเสีย� ง (Hedge ratio)
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเครื�องมือทีใ� ช้ป้องกัน
ความเสีย� งซึง� ใช้เป็ นเกณฑ์ในการรับรูค้ วามไม่ม ี
ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสีย� งสําหรับปี
(พันบาท)
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของรายการทีถ� ูกป้ องกัน
ความเสีย� งทีใ� ช้ในการพิจารณาความไม่มี
ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสีย� งสําหรับปี
(พันบาท)
จํานวนเงินสะสมของการปรับปรุงการป้ องกันความ
เสีย� งในมูลค่ายุตธิ รรมทีค� งเหลืออยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงินสําหรับรายการทีม� กี ารป้ องกันความเสีย� ง
ใด ๆ ทีไ� ด้หยุดปรับผลกําไรและขาดทุนจากการ
ป้ องกันความเสีย� ง (พันบาท)
จํานวนเงินสะสมของการปรับปรุงการป้ องกันความ
เสีย� งในมูลค่ายุตธิ รรมของรายการทีม� กี ารป้ องกัน
ความเสีย� ง ซีง� รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของรายการ
ทีม� กี ารป้ องกันความเสีย� งทีร� บั รูใ้ นงบแสดงฐานะ
การเงิน (พันบาท)
อัตราดอกเบีย� ทีใ� ช้ป้องกันความเสีย� งถัวเฉลี�ย
ถ่วงนํ�าหนัก (ร้อยละต่อปี )

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

(34,786)
30,000
มิถุนายน
พ.ศ. 2565
1:1

54,587
30,000
มิถุนายน
พ.ศ. 2565
1:1

(34,786)
30,000
มิถุนายน
พ.ศ. 2565
1:1

54,587
30,000
มิถุนายน
พ.ศ. 2565
1:1

(92,462)

(19,956)

(92,462)

(19,956)

92,246

19,981

92,246

19,981

(31,146)

61,316

(31,146)

61,316

4,296

13,535

4,296

13,535

3.7%

3.7%

3.7%

3.7%
รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

ค่าอัตราป้ องกันความเสีย� ง (Hedge ratio)
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของรายการทีถ� ูกป้ องกัน
ความเสีย� งทีใ� ช้ในการพิจารณาความไม่มี
ประสิทธิผลของการป้ องกันความเสีย� ง (พันบาท)
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเครื�องมือทีใ� ช้ป้องกัน
ความเสีย� งซึง� ใช้เป็ นเกณฑ์ในการรับรูค้ วามไม่ม ี
ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสีย� งสําหรับปี
(พันบาท)
จํานวนเงินสะสมของการปรับปรุงการป้ องกันความ
เสีย� งในมูลค่ายุตธิ รรมทีค� งเหลืออยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงินสําหรับรายการทีม� กี ารป้ องกันความเสีย� ง
ใด ๆ ทีไ� ด้หยุดปรับผลกําไรและขาดทุนจากการ
ป้ องกันความเสีย� งสําหรับปี (พันบาท)
จํานวนเงินสะสมของการปรับปรุงการป้ องกันความ
เสีย� งในมูลค่ายุตธิ รรมของรายการทีม� กี ารป้ องกัน
ความเสีย� ง ซีง� รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของรายการ
ทีม� กี ารป้ องกันความเสีย� งทีร� บั รูใ้ นงบแสดงฐานะ
การเงิน (พันบาท)

04 เอกสารแนบ
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

ณ วันที� 31 ธันวาคม

ค่าอัตราป้ องกันความเสีย� ง (Hedge ratio)
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเครื�องมือทีใ� ช้ป้องกันความเสีย� งซึง� ใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การรับรูค้ วามไม่มปี ระสิทธิผลในการป้ องกันความเสีย� งสําหรับปี (พันบาท)
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของรายการทีถ� ูกป้ องกันความเสีย� งทีใ� ช้ในการพิจารณา
ความไม่มปี ระสิทธิผลของการป้ องกันความเสีย� งสําหรับปี (พันบาท)

04 เอกสารแนบ
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

จากตารางข้างต้น กลุ่มบริษทั มีความเสี�ยงหลักจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือเงินยูโร ความอ่อนไหวในกําไรหรือขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ต่อการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยน (โดยกําหนดให้ปัจจัย
อื�น คงที�) ส่ ว นใหญ่ ม าจากสิน ทรัพ ย์ แ ละหนี� สิน ทางการเงิน ในสกุ ล เงิน ดอลลาร์ ส หรัฐ ฯและเงิน ยูโ ร และผลกระทบที�มีต่อ
องค์ประกอบอื�นในส่วนของเจ้าของที�เกิดมาจากสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้าที�ถูกกําหนดไว้เพื�อป้ องกัน
ความเสีย� งด้านกระแสเงินสด

เงินลงทุนสุทธิ ในการดําเนิ นงานในต่างประเทศ
มูลค่าตามบัญชีของเครื�องมือป้ องกันความเสีย� ง (พันบาท)
จํานวนเงินตามสัญญา (พันยูโร)
วันครบกําหนด

03 งบการเงิ น

215,129
180,000
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2567ตุลาคม พ.ศ.
2569
1:1

-

215,129

-

(215,129)

-

งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อ องค์ประกอบอื�นใน ผลกระทบต่อ องค์ประกอบอื�นใน
กําไรสุทธิ ส่วนของเจ้าของ
กําไรสุทธิ
ส่วนของเจ้าของ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

-

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อัตราแลกเปลีย� น บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
เพิม� / ลด ร้อยละ 7

เพิม� / ลด
988,849

ลด / เพิม�
2,053,143

เพิม� / ลด
728,352

ลด / เพิม�
509,151

อัตราแลกเปลีย� น บาทต่อยูโร
เพิม� / ลด ร้อยละ 9

ลด / เพิม�
455,965

-

เพิม� / ลด
274,596

-

เพิม� / ลด
1,014,111

ลด / เพิม�
1,067,849

เพิม� / ลด
769,569

ลด / เพิม�
292,259

-

เพิม� / ลด
31,399

-

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อัตราแลกเปลีย� น บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
เพิม� / ลด ร้อยละ 7
อัตราแลกเปลีย� น บาทต่อยูโร
เพิม� / ลด ร้อยละ 9
ข)

ลด / เพิม�
361,661

ความเสีย� งจากอัตราดอกเบีย�
รายได้แ ละกระแสเงิน สดจากการดํ า เนิ น งานของกลุ่ ม บริษัท ส่ ว นใหญ่ ไม่ ข�ึนกับ การเปลี�ย นแปลงอัต ราดอกเบี�ย ในตลาด
กลุ่มบริษัทมีความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ยที�สําคัญ อันเกี�ย วเนื�องกับ เงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กิจการ
ที�เกี�ยวข้องกัน เงินกู้ยมื ระยะสัน� เงินกู้ยืมระยาว และหุ้นกู้ สินทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีอ ัต รา
ดอกเบี�ยลอยตัวหรืออัตราดอกเบี�ยคงทีซ� �ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั รวมทัง� กลุ่มบริษัทได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี�ยน
อัตราดอกเบีย� เพื�อบริหารความเสีย� งทีเ� กีย� วข้อง
ในบางกรณีกลุ่มบริษทั มีการกู้ยมื แบบอัตราดอกเบี�ยลอยตัวและใช้สญ
ั ญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ยเพื�อป้ องกันความเสีย� งของ
จํานวนเงินดอกเบี�ยทีจ� ะต้องจ่ายในอนาคต โดยพิจารณาถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของการเปลี�ยนเงินกู้ยมื จากอัตราดอกเบี�ย
ลอยตัวให้กลายเป็ นอัตราดอกเบี�ย คงที� สัญญาแลกเปลี�ยนอัต ราดอกเบี�ยทํ าให้ก ลุ่ ม บริษัท สามารถระดมทุนโดยการกู้ยืม
ระยะยาวด้วยอัตราดอกเบี�ยลอยตัวและเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ยให้กลายเป็ นอัตราคงทีใ� นระดับทีน� ้อยกว่าอัตราดอกเบี�ยคงทีก� รณี
กลุ่มบริษทั ต้องกูย้ มื ระยะยาวโดยตรง

43
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บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

240

01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

สินทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงินที�สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงิน
ทีม� อี ตั ราดอกเบีย� คงทีส� ามารถแยกตามวันทีค� รบกําหนด หรือวันทีม� กี ารกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ หากวันทีม� กี ารกําหนดอัตรา
ดอกเบีย� ใหม่ถงึ ก่อน ได้ดงั นี�

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน�
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน�
เงินฝากสถาบันการเงินทีม� ภี าระคํ�าประกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
หนี� สินทางการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื
ระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน�
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน�
เงินฝากสถาบันการเงินทีม� ภี าระคํ�าประกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
หนี� สินทางการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื
ระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน�
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า

04 เอกสารแนบ

243

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ในการทําสัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย� กลุ่มบริษทั ตกลงกับคู่สญ
ั ญาทีจ� ะแลกเปลีย� นผลต่างระหว่างจํานวนเงินตามดอกเบี�ย
คงทีก� บั ตามอัตราดอกเบี�ยลอยตัวในช่วงเวลาทีก� ําหนดไว้ โดยอ้างอิงจากจํานวนฐานทีใ� ช้เป็ นเกณฑ์คาํ นวณเงินต้นตามที�ตกลง
กันไว้ และรับรูส้ ่วนต่างทีจ� ะต้องจ่ายหรือจะได้รบั ตามสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ยไว้เป็ นส่วนประกอบของรายได้ดอกเบีย�
หรือดอกเบีย� จ่ายตลอดระยะเวลาตามข้อตกลง

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

03 งบการเงิ น

อัตราดอกเบี�ยคงที�
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี�ยลอยตัว
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่มีอตั รา
รวม
ดอกเบี�ย
ล้านบาท ล้านบาท

ดอกเบี�ย
(ร้อยละ
ต่อปี )

190
700
5
895

5
5

-

8,304
8,304

-

-

529
9
1
539

9,023
700
14
5
1
9,743

0.01 - 3.25
0.32 - 0.50
4.50
0.13 - 0.50
-

8,671
104
54
2,000
347
11,176

412
18,051
712
19,175

14,474
37
14,511

896
12,532
4
13,432

12,681
60
12,741

-

1
4
5

9,567
105
25,683
34,525
1,160
71,040

0.75 - 6.0
0.45 - 3.0
0.82 - 8.60
2.27 - 5.18
1.0 - 6.0

อัตราดอกเบี�ยคงที�
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี�ยลอยตัว
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่มีอตั รา
รวม
ดอกเบี�ย
ล้านบาท ล้านบาท

ดอกเบี�ย
(ร้อยละ
ต่อปี )

93
93

4
4

-

4,593
4,593

-

1
1

1,600
9
1
1,610

6,286
9
5
1
6,301

0.01 - 3.50
0.25 - 0.60
-

11,679
58
56
6,049
403
18,245

214
11,043
672
11,929

39
12,249
37
12,325

1,727
1,569
11
3,307

12,515
78
12,593

-

1
15
16

13,406
59
14,408
29,341
1,201
58,415

0.65 - 4.60
0.80 - 1.25
1.22 - 5.75
2.32 - 5.18
3.49 - 6.00

45

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน�
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน�
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
หนี� สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื
ระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน�
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน�
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
หนี� สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื
ระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน�
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า

อัตราดอกเบี�ยคงที�
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
อัตราดอกเบี�ยลอยตัว
ภายใน
มากกว่า
1 - 5 ปี
5 ปี
1 ปี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี�ย
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

ดอกเบี�ย
(ร้อยละ
ต่อปี )

500
9,587
10,087

20,249
20,249

-

7,885
12,603
20,488

13,940
13,940

2,457
2,457

2
2

7,887
500
22,190
36,646
67,223

0.01 - 0.40
0.50
0.88 - 1.80
0.88 - 6.00

8,002
999
2,000
97
11,098

18,051
292
18,343

14,474
14,474

12,500
12,500

12,680
12,680

-

-

8,002
999
25,180
34,525
389
69,095

0.75 - 2.00
0.28 - 0.68
0.82 - 1.74
2.27 - 5.18
3.75 - 4.00

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
อัตราดอกเบี�ยลอยตัว
ภายใน
มากกว่า
1 - 5 ปี
5 ปี
1 ปี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี�ย
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

อัตราดอกเบี�ยคงที�
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
4,156
4,156

16,113
16,113

2,179
2,179

4,515
8,883
13,398

14,516
14,516

803
803

731
13
744

6,889
81
6,049
97
13,116

11,043
312
11,355

12,249
21
12,270

1,509
1,509

12,484
12,484

-

-

ดอกเบี�ย
(ร้อยละ
ต่อปี )

5,246 0.04 - 0.75
13,039 1.00 - 3.25
33,624 1.30 - 6.16
51,909

6,889
81
13,993
29,341
430
50,734

0.65 - 2.40
0.65 - 1.00
1.22 - 2.97
2.32 - 5.18
4.00 - 4.50

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

03 งบการเงิ น

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

การป้ องกันความเสี�ยงกระแสเงิ นสด

27,887
4,550,000
ธันวาคม
พ.ศ. 2568
1:1

-

-

-

27,887
4,550,000
ธันวาคม
พ.ศ. 2568
1:1

32,003

-

32,003

-

(32,003)
2.2 - 2.5

-

(32,003)
2.2 - 2.5

-

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

การป้ องกันความเสี�ยงมูลค่ายุติธรรม
สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบี�ย
มูลค่าตามบัญชีของเครื�องมือป้ องกันความเสีย� ง
(พันบาท)
จํานวนเงินตามสัญญา (พันบาท)
วันครบกําหนด

สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบี�ย

ค่าอัตราป้ องกันความเสีย� ง (Hedge ratio)
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเครื�องมือทีใ� ช้
ป้ องกันความเสีย� งซึง� ใช้เป็ นเกณฑ์ในการรับรู้
ความไม่มปี ระสิทธิผลในการป้ องกันความเสีย� ง
สําหรับปี (พันบาท)
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของรายการทีถ� ูก
ป้ องกันความเสีย� งทีใ� ช้ในการพิจารณา
ความไม่มปี ระสิทธิผลของการป้ องกัน
ความเสีย� งสําหรับปี (พันบาท)
อัตราดอกเบีย� ถัวเฉลี�ย (ร้อยละต่อปี )

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผลกระทบของสัญญาแลกเปลีย� นดอกเบีย� ต่องบการเงินและผลการดําเนินงาน มีดงั นี�

มูลค่าตามบัญชีของเครื�องมือป้ องกันความเสีย� ง
(พันบาท)
จํานวนเงินตามสัญญา (พันบาท)
วันครบกําหนด

245

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผลกระทบของการป้ องกันความเสีย� งต่องบการเงินและผลการดําเนินงาน

ณ วันที� 31 ธันวาคม

04 เอกสารแนบ

ค่าอัตราป้ องกันความเสีย� ง (Hedge ratio)
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเครื�องมือทีใ� ช้
ป้ องกันความเสีย� งซึง� ใช้เป็ นเกณฑ์ในการรับรู้
ความไม่มปี ระสิทธิผลในการป้ องกัน
ความเสีย� งสําหรับปี (พันบาท)
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของรายการทีถ� ูก
ป้ องกันความเสีย� งทีใ� ช้ในการพิจารณา
ความไม่มปี ระสิทธิผลของการป้ องกัน
ความเสีย� งสําหรับปี (พันบาท)
อัตราดอกเบีย� ถัวเฉลี�ย (ร้อยละต่อปี )

2,235
2,250,000
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2569
1:1

-

2,235
2,250,000
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2569
1:1

-

(2,235)

-

(2,235)

-

2,235
1.5

-

2,235
1.5

-

-

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
รายการกําไรหรือขาดทุนมีความอ่อนไหวต่ อการเพิม� ขึ�นหรือลดลงจากค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยจากเงินกู้ยมื ซึ�งเป็ นผลมาจากการ
เปลีย� นแปลงในอัตราดอกเบีย�
งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อ องค์ประกอบอื�นใน ผลกระทบต่อ องค์ประกอบอื�นใน
กําไรสุทธิ ส่วนของเจ้าของ
กําไรสุทธิ
ส่วนของเจ้าของ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
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ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อัตราดอกเบีย� เพิม� / ลด ร้อยละ 1

ลด / เพิม�

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อัตราดอกเบีย� เพิม� / ลด ร้อยละ 1

ลด / เพิม�

261,027

147,660

ลด / เพิม�
-

252,732

-

ลด / เพิม�
-

125,814

-
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บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

ความเสีย� งด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสัญญาของเงินลงทุน
ในตราสารหนี�ท�วี ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) และ
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) สินทรัพย์อนุพนั ธ์รวมถึงความเสีย� งด้านสินเชื�อแก่ลูกค้าและลูกหนี�คงค้าง

งบการเงิ นรวม
ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ
พันบาท

การบริหารความเสีย� ง

เงินลงทุนในตราสารหนี�ของกลุ่มบริษทั เป็ นการลงทุนทีม� คี วามเสีย� งทีอ� ยู่ในระดับทีย� อมรับได้เมื�อเปรียบเทียบกับผลตอบแทน
กลุ่มบริษทั มีการพิจารณาการลงทุนอย่างสมํ�าเสมอว่ายังมีความเสีย� งทีอ� ยู่ในระดับทีย� อมรับได้หรือไม่

9,243,547 2,731,355
(4,422) (14,020)

398,147
(16,234)

243,713 257,878
(43,603) (222,072)

12,874,640
(300,351)

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีขนั � ต้น
ค่าเผื�อผลขาดทุน

8,738,141 2,510,094
(4,281) (29,715)

115,376
(21,462)

32,013 188,997
(27,981) (188,997)

11,584,621
(272,436)

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ
พันบาท

สําหรับลูกหนี�การค้าบางราย กลุ่มบริษทั มีการขอหลักประกันในรูปแบบการคํ�าประกันหรือเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึง� ให้สทิ ธิกลุ่ม
บริษทั ในการเรียกชําระได้หากคู่สญ
ั ญาผิดนัดตามเงื�อนไขของสัญญา

กลุ่มบริษัทและบริษทั มีสนิ ทรัพย์ทางการเงินที�ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ
เกิดขึน�
แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะมีรายการเงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสดซึ�งเข้าเงื�อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9 แต่
กลุ่มบริษทั พิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินทีไ� ม่มนี ัยสําคัญ

เกิ นกว่า
12 เดือน
พันบาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีขนั � ต้น
ค่าเผื�อผลขาดทุน

หลักประกัน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ไม่เกิ น 3
เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
(หมายเหตุฯ
ข้อ 11)
พันบาท

ไม่เกิ น 3
เกิ นกว่า
เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 12 เดือน
พันบาท พันบาท
พันบาท พันบาท

รวม
(หมายเหตุฯ
ข้อ 11)
พันบาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีขนั � ต้น
ค่าเผื�อผลขาดทุน

2,776,175
(2,090)

651,337
(183)

15,561
(143)

531
(339)

8,279
(8,146)

3,451,883
(10,901)

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีขนั � ต้น
ค่าเผื�อผลขาดทุน

2,610,486
(396)

257,232
(243)

1,700
(330)

4,161
(1,535)

3,012
(2,821)

2,876,591
(5,325)

ประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึน� พิจารณาจากประวัตกิ ารชําระเงินจากการขายในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ย้อนหลัง และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตทีเ� กิดขึน� ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง� นี� อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตจะ
ถู ก ปรับปรุ ง เพื�อให้ส ะท้อนถึงข้อมูลที�เป็ นปั จจุบันและคาดการณ์ ล่ว งหน้ า เกี�ยวกับ ปั จ จัยทางเศรษฐกิจมหภาคที�จะมีผลต่อ
ความสามารถในการจ่ายชําระของลูกค้า
บริษัทมีเงินให้กู้ยมื แก่ก ิจการที�เ กี�ยวข้อ งกันที�วดั มูล ค่า ด้วยราคาทุนตัดจําหน่ า ย โดยรับรู้ผลขาดทุน ด้านเครดิตที�คาดว่ า จะ
เกิดขึน� ใน 12 เดือนข้างหน้าสําหรับลูกหนี�ทไ�ี ม่ได้มกี ารเพิม� ขึน� ของความเสีย� งด้านเครดิตทีม� นี ัยสําคัญ และรับรูผ้ ลขาดทุนด้าน
เครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึน� ตลอดอายุสาํ หรับเงินให้กยู้ มื ทีม� กี ารเพิม� ขึน� ของความเสีย� งด้านเครดิตทีม� นี ัยสําคัญ
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บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

กลุ่มบริษทั บริหารความเสีย� งด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสีย� ง สําหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน กลุ่มบริษทั
จะเลือกทํารายการกับสถาบันการเงินทีม� คี วามน่ าเชื�อถือ สําหรับการทําธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มบริษทั มีนโยบายทีท� ําให้เชื�อมั �น
ได้ว่าได้ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าทีม� ปี ระวัตสิ นิ เชื�ออยู่ในระดับที�เหมาะสม โดยพิจารณาจากฐานะการเงิน ประสบการณ์ทผ�ี ่านมา
และปั จจัยอื�น ๆ และกําหนดการให้วงเงินสินเชื�อจากผลการประเมินตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนัน� ผู้บริหารในสายงาน
ที�เกี�ยวข้องจะทําการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อกํา หนดด้า นวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสมํ�าเสมอ กลุ่มบริษัท และบริษัท
ไม่มกี ารกระจุกตัวของความเสีย� งด้านเครดิตทีเ� ป็ นสาระสําคัญ

ค)

247

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตสําหรับลูกหนี�เป็ นดังนี�

6.1.2 ความเสีย� งด้านเครดิต

ข)

04 เอกสารแนบ

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ก)

03 งบการเงิ น

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

246

50

01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

(272,436)
(43,876)

(312,907)
(7,375)
(12,488)

(5,325)
(5,850)

(56,416)
19,230

7,851
8,110
(300,351)

59,288
1,396
(350)
(272,436)

274
(10,901)

31,861
(5,325)

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิต สําหรับเงินให้กยู้ มื ระยะสัน� และระยะยาวเป็ นดังนี�

ภายใน 1 ปี
พันบาท

งบการเงิ นรวม
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีของ
- เงินให้กยู้ มื ระยะสัน�
- เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ค่าเผื�อผลขาดทุน

22,189,581
- 36,905,145
- (259,451)

-

22,189,581
36,905,145
(259,451)

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีของ
- เงินให้กยู้ มื ระยะสัน�
- เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ค่าเผื�อผลขาดทุน

13,296,235
- 31,771,555
(257,644) (326,155)

2,407,312
(228,213)

13,296,235
34,178,867
(812,012)

ค่าเผื�อขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน� แก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกันสามารถกระทบยอดได้ดงั นี�
รวม
พันบาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีของ
- เงินให้กยู้ มื ระยะสัน�
- เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ค่าเผื�อผลขาดทุน

13,787
-

668
-

-

13,787
668
-

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีของ
- เงินให้กยู้ มื ระยะสัน�
- เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ค่าเผื�อผลขาดทุน

253,857
(244,913)

601
-

-

253,857
601
(244,913)
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สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ณ วันที� 1 มกราคม
การตัดรายการขาดทุนจากค่าเผื�อหนี�สูญระหว่างปี
จัดประเภทรายการใหม่เป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
แก่กจิ การทีเ� กี�ยวข้องกัน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย� น
ณ วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

(244,913)
258,238

-

(257,644)
271,323

(11,644)
-

(13,325)
-

(244,913)
(244,913)

(13,679)
-

(244,913)
(1,087)
(257,644)

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ณ วันที� 1 มกราคม
การเพิม� ขึน� จากการรวมธุรกิจ
(กลับรายการ) รับรูผ้ ลขาดทุนในกําไรขาดทุน
ลูกหนี�การค้าทีไ� ม่สามารถเก็บเงินได้ท�ี
ตัดจําหน่ายระหว่างปี
การจัดประเภทใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ค่าเผื�อผลขาดทุนลูกหนี�การค้าสามารถกระทบยอดได้ดงั นี�

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

04 เอกสารแนบ
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ค่าเผื�อผลขาดทุนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกันสามารถกระทบยอดได้ดงั นี�

ณ วันที� 1 มกราคม
(เพิม� ขึน� ) ลดลงจากขาดทุนจากค่าเผื�อทีร� บั รูใ้ น
กําไรหรือขาดทุนระหว่างปี
จัดประเภทรายการใหม่เป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสัน�
แก่กจิ การทีเ� กี�ยวข้องกัน
จัดประเภทรายการใหม่
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี�ยน
ณ วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

-

(4,671)

(554,368)

(417,752)

-

-

323,219

(390,718)

-

244,913
(253,312)
13,070
-

(28,302)
(259,451)

244,913
9,189
(554,368)

6.1.3 ความเสีย� งด้านสภาพคล่อง
จํ า นวนเงิน สดที�มีอ ย่ า งเพีย งพอและความสามารถในการหาแหล่ ง เงิน ทุ น ผ่ า นวงเงิน ในการกู้ย ืม ที�ไ ด้มีก ารตกลงไว้แ ล้ว
อย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี�ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ซึ�งวงเงินกู้ยมื ที�ยงั ไม่ได้ใช้ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุฯ ข้อ 26 ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั ได้ตงั � เป้ าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรัก ษา
วงเงินสินเชื�อทีต� กลงไว้อย่างเพียงพอเนื�องจากลักษณะของธุรกิจทีเ� ป็ นฐานของกลุ่มบริษทั สามารถเปลีย� นแปลงได้
การวิเคราะห์อายุครบกําหนดตามสัญญาของหนี�สนิ ทางการเงิน ยกเว้นสัญญาอนุ พนั ธ์ ได้แสดงไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 6.1.1
ตารางต่อไปนี�แสดงให้เห็นถึงหนี�สนิ ทางการเงินที�จดั ประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสัญญา ซึ�งแสดงด้วยจํานวน
เงินตามสัญญาทีไ� ม่ได้มกี ารคิดลด ทัง� นี� ยอดคงเหลือทีค� รบกําหนดภายในระยะเวลา 12 เดือน จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของ
หนี�สนิ ทีเ� กีย� วข้องเนื�องจากการคิดลงไม่มนี ัยสําคัญ กระแสเงินสดทีแ� สดงภายใต้สญ
ั ญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบีย� นัน� เป็ นกระแส
เงินสดโดยประมาณจากอัตราดอกเบีย� ล่วงหน้าทีเ� กีย� วข้อง ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
ทัง� นี� กลุ่มสัญญาอนุ พนั ธ์เพื�อค้าซึ�งมีมูลค่ายุตธิ รรมติดลบนัน� ได้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาดังกล่าวสําหรับงบการเงิน
รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การที�จํ า นวน 240 ล้ า นบาท และจํ า นวน 452 ล้ า นบาท ตามลํ า ดับ (พ.ศ. 2563 จํ า นวน
66 ล้านบาท และจํานวน 22 ล้านบาท ตามลําดับ) ซึ�งแสดงรวมอยู่ภายใต้รายการทีค� รบกําหนดภายใน 1 ปี เนื�องจากวันครบ
กําหนดตามสัญญานัน� ไม่มคี วามสําคัญต่อความเข้าใจในระยะเวลาของกระแสเงินสดของรายการดังกล่าว เนื�องจากกลุ่มบริษัท
บริหารสัญญาอนุ พนั ธ์เหล่านี�จากมูลค่ายุติธรรมสุทธิมากกว่าการพิจารณาวันครบกําหนดตามสัญญา

วันครบกําหนดของ
หนี� สินทางการเงิ น
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ภายใน 1 ปี
พันบาท

1 - 5 ปี
พันบาท

มากกว่า 5 ปี
พันบาท

รวม
พันบาท

มูลค่าหนี� สิน
ตามบัญชี
พันบาท

หนี� สินทางการเงินที�มิใช่อนุพนั ธ์
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน� และระยะยาว
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
หนี�สนิ ทางการเงินอื�น
รวมหนี�สนิ ทางการเงินทีม� ใิ ช่อนุ พนั ธ์

21,017,187
29,306,989
401,653
886,503
51,612,332

35,860,770
879,492
532,217
37,272,479

14,474,216
21,725
14,495,941

21,017,187
79,641,975
1,302,870
1,418,720
103,380,752

21,017,187
69,880,669
1,160,039
1,418,720
93,476,615

239,959

262,686

-

502,645

502,645

(20,245,125) (15,796,779)
20,797,057 16,773,140
551,932
976,361

-

(36,041,904)
37,570,197
1,528,293

1,409,798
1,409,798

หนี� สินสัญญาอนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์เพื�อค้า
ยอดรวมทีต� ้องชําระ (สัญญา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ)
(กระแสเงินสดรับ)
กระแสเงินสดจ่าย

ยอดรวมทีต� ้องชําระ
(สัญญาแลกเปลีย� นสกุลเงิน
และอัตราดอกเบี�ย)
(กระแสเงินสดรับ)
กระแสเงินสดจ่าย

ยอดรวมทีต� ้องชําระ (อัตราดอกเบี�ย)
(กระแสเงินสดรับ)
กระแสเงินสดจ่าย

รวมหนี�สนิ อนุ พนั ธ์
รวม

53

(6,111,538)
6,149,648
38,110

(3,647,878)
3,828,790
180,912

(5,481,252)
5,555,535
74,283

(15,240,668)
15,533,973
293,305

244,723
244,723

(86,832)
106,745
19,913

-

-

(86,832)
106,745
19,913

68,901
68,901

849,914

1,419,959

74,283

2,344,156

2,226,067

52,462,246

38,692,438

14,570,224

105,724,908

95,702,682

54

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

03 งบการเงิ น

หนี� สินทางการเงินที�มิใช่อนุพนั ธ์
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน� และระยะยาว
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
หนี�สนิ ทางการเงินอื�น
รวมหนี�สนิ ทางการเงินทีม� ใิ ช่อนุพนั ธ์
หนี� สินสัญญาอนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์เพื�อค้า
ยอดรวมทีต� ้องชําระ (สัญญา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ)
(กระแสเงินสดรับ)
กระแสเงินสดจ่าย

ยอดรวมทีต� ้องชําระ
(สัญญาแลกเปลีย� นสกุลเงิน
และอัตราดอกเบี�ย)
(กระแสเงินสดรับ)
กระแสเงินสดจ่าย

รวมหนี�สนิ อนุ พนั ธ์
รวม

ภายใน 1 ปี
พันบาท

18,809,434
22,115,451
473,457
2,496,786
43,895,128

58,746

(5,487,617)
5,617,197
129,580

253

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นรวม

วันครบกําหนดของ
หนี� สินทางการเงิ น
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

04 เอกสารแนบ

1 - 5 ปี
พันบาท

26,912,064
858,450
335,459
28,105,973

7,670

(2,491,098)
2,617,780
126,682

มากกว่า 5 ปี
พันบาท

12,638,792
38,090
12,676,882

-

-

รวม
พันบาท

18,809,434
61,666,307
1,369,997
2,832,245
84,677,983

66,416

(7,978,715)
8,234,977
256,262

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

มูลค่าหนี� สิน
ตามบัญชี
พันบาท

วันครบกําหนดของ
หนี� สินทางการเงิ น
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ภายใน 1 ปี
พันบาท

1 - 5 ปี
พันบาท

มากกว่า 5 ปี
พันบาท

18,809,434
57,213,887
1,201,318
2,832,245
80,056,884

หนี� สินทางการเงินที�มิใช่อนุพนั ธ์
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน� และระยะยาว
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
หนี�สนิ ทางการเงินอื�น
รวมหนี�สนิ ทางการเงินทีม� ใิ ช่อนุ พนั ธ์

3,610,324
28,547,581
111,487
88,218
32,357,610

35,350,485
307,089
138,605
35,796,179

14,474,216
14,474,216

3,610,324
78,372,282
418,576
226,823
82,628,005

3,610,324
68,704,856
388,775
226,823
72,930,778

452,478

254,700

-

707,178

707,178

(6,438,528) (15,498,483)
6,676,053 16,470,804
237,525
972,321

-

(21,937,011)
23,146,857
1,209,846

1,170,861
1,170,861

66,416

253,339
253,339

(1,600,967)
1,879,772
278,805

(330,265)
370,760
40,495

(2,294,467)
2,575,795
281,328

(4,225,699)
4,826,327
600,628

678,807
678,807

467,131

174,847

281,328

923,306

998,562

44,362,259

28,280,820

12,958,210

85,601,289

81,055,446

หนี� สินสัญญาอนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์เพื�อค้า
ยอดรวมทีต� ้องชําระ (สัญญา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ)
(กระแสเงินสดรับ)
กระแสเงินสดจ่าย

ยอดรวมทีต� ้องชําระ
(สัญญาแลกเปลีย� นสกุลเงิน
และอัตราดอกเบี�ย)
(กระแสเงินสดรับ)
กระแสเงินสดจ่าย

ยอดรวมทีต� ้องชําระ (อัตราดอกเบี�ย)
(กระแสเงินสดรับ)
กระแสเงินสดจ่าย

รวมหนี�สนิ อนุ พนั ธ์
รวม

55

มูลค่าหนี� สิน
รวม
ตามบัญชี
พันบาท
พันบาท

(6,111,538)
6,149,648
38,110

(3,607,878)
3,828,790
220,912

(5,481,252)
5,555,535
74,283

(15,200,668)
15,533,973
333,305

244,723
244,723

(80,531)
106,745
26,214

-

-

(80,531)
106,745
26,214

25,216
25,216

754,327

1,447,933

74,283

2,276,543

2,147,978

33,111,937

37,244,112

14,548,499

84,904,548

75,078,756

56

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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หนี� สินทางการเงินที�มิใช่อนุพนั ธ์
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน� และระยะยาว
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
หนี�สนิ ทางการเงินอื�น
รวมหนี�สนิ ทางการเงินทีม� ใิ ช่อนุพนั ธ์
หนี� สินสัญญาอนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์เพื�อค้า
ยอดรวมทีต� ้องชําระ (สัญญา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ)
(กระแสเงินสดรับ)
กระแสเงินสดจ่าย

ยอดรวมทีต� ้องชําระ
(สัญญาแลกเปลีย� นสกุลเงิน
และอัตราดอกเบี�ย)
(กระแสเงินสดรับ)
กระแสเงินสดจ่าย

รวมหนี�สนิ อนุ พนั ธ์
รวม
6.2

ภายใน 1 ปี
พันบาท

2,952,234
15,498,265
113,415
177,005
18,740,919

04 เอกสารแนบ
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
7

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
วันครบกําหนดของ
หนี� สินทางการเงิ น
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

03 งบการเงิ น

1 - 5 ปี
พันบาท

26,650,902
344,628
98,488
27,094,018

มากกว่า 5 ปี
พันบาท

12,599,867
20,946
12,620,813

มูลค่าหนี� สิน
รวม
ตามบัญชี
พันบาท
พันบาท

2,952,234
54,749,034
478,989
275,493
58,455,750

2,952,234
50,303,836
429,568
275,493
53,961,131

22,024

-

-

22,024

22,024

(3,105,840)
3,181,273
75,433

(2,491,098)
2,617,780
126,682

-

(5,596,938)
5,799,053
202,115

152,231
152,231

(1,600,967)
1,879,772
278,805

(330,265)
370,760
40,495

(2,294,467)
2,575,795
281,328

(4,225,699)
4,826,327
600,628

588,744
588,744

376,262

167,177

281,328

824,767

762,999

19,117,181

27,261,195

12,902,141

59,280,517

54,724,130

การจัดการความเสี�ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษทั ในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทั นัน� เพื�อดํารงไว้ซ�งึ ความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื� อง
ของกลุ่มบริษทั เพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ มี� สี ่วนได้เสียอื�น และเพื�อดํารงไว้ซงึ� โครงสร้างของทุน
ทีเ� หมาะสมเพื�อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดํารงไว้ห รือ ปรับโครงสร้างของทุ น กลุ่ มบริษัท อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กับ ผู้ถือหุ้น การคืนทุน ให้แ ก่
ผู้ถือ หุ้น การออกหุ้น ใหม่ หรือ การขายทรัพย์ สิน เพื�อ ลดภาระหนี�ส ิน อย่ า งไรก็ต าม กลุ่ ม บริษัท และบริษัท จะต้ องปฏิบ ัติ
ตามเงื�อนไขต่าง ๆ ทีก� ําหนดไว้ตามสัญญาเงินกูย้ มื (หมายเหตุฯ ข้อ 26 และ 27)
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มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี�แสดงสินทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมในแต่ละระดับ แต่ไม่รวมถึงรายการทีม� ูลค่ายุตธิ รรม
ใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี

ณ วันที� 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
ตราสารหนี�
ตราสารทุน
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ตราสารทุน
สัญญาอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลีย� นสกุลเงินและอัตราดอกเบี�ย
สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบี�ย
ตราสารอนุพนั ธ์อ�นื
รวม
หนี� สิน
สัญญาอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลีย� นสกุลเงินและอัตราดอกเบี�ย
สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบี�ย
ตราสารอนุพนั ธ์อ�นื
รวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ตราสารทุน
สัญญาอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลีย� นสกุลเงินและอัตราดอกเบี�ย
สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบี�ย
ตราสารอนุพนั ธ์อ�นื
รวม
หนี� สิน
สัญญาอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลีย� นสกุลเงินและอัตราดอกเบี�ย
สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบี�ย
รวม

ข้อมูลระดับที� 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นรวม
ข้อมูลระดับที� 2
ข้อมูลระดับที� 3
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

-

-

240

216

14,998,436
-

12,442,028
-

14,998,436
240

12,442,028
216

749,766

26,298

-

-

9,000

9,000

758,766

35,298

749,766

26,298

1,305,216
618,327
55,338
1,979,121

1,901,751
1,101,447
54,100
3,057,514

15,007,436

12,451,028

1,305,216
618,327
55,338
17,736,323

1,901,751
1,101,447
54,100
15,534,840

7
7

-

1,878,488
266,231
68,901
12,440
2,226,060

312,085
588,744
90,063
990,892

-

7,670
7,670

1,878,488
266,231
68,901
12,447
2,226,067

312,085
588,744
90,063
7,670
998,562

ข้อมูลระดับที� 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ข้อมูลระดับที� 2
ข้อมูลระดับที� 3
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

455,573

-

-

-

9,000

9,000

464,573

9,000

455,573

-

1,417,850
618,327
55,338
2,091,515

1,547,240
1,101,447
2,648,687

7,875
16,875

7,875
16,875

1,417,850
618,327
55,338
7,875
2,563,963

1,547,240
1,101,447
7,875
2,665,562

-

-

1,856,531
266,231
25,216
2,147,978

174,255
588,744
762,999

-

-

1,856,531
266,231
25,216
2,147,978

174,255
588,744
762,999

ไม่มรี ายการโอนระหว่างลําดับชัน� มูลค่ายุตธิ รรมในระหว่างปี
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บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

254

01 การประกอบธุ ร กิ จ

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ

257

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มบริษทั จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี�ทไ�ี ม่เป็ นไปตามเงื�อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรือการวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเป็ นประเภทมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินทีต� ้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน มีรายการดังต่อไปนี�

กลุ่ มบริษัทมีก ลุ่ ม ทํ างานที�ร บั ผิดชอบเกี�ยวกับ การประเมินมูล ค่ า ที�จํา เป็ นต่ อรายงานทางการเงิน ซึ�ง รวมถึง การวัดมูลค่ า ยุติธรรม
ระดับ ที� 3 นอกจากนั น� กลุ่ ม บริษัท ได้จ้า งผู้ป ระเมิน อิส ระเพื�อ สนั บ สนุ น การประเมิน มู ล ค่ า ของสิน ทรัพย์ แ ละหนี� สิน ทางการเงิน
กลุ่มทํางานดังกล่าวรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีบ� ริหารด้านการเงินของกลุ่มบริษัท (CFO) และคณะกรรมการบริษทั ข้อมูลหลัก
ทีก� ลุ่มบริษทั ใช้ในการประเมินได้แก่
• อัต ราคิดลดสําหรับ สิน ทรัพย์แ ละหนี�ส ิน ทางการเงิน ซึ�ง พิจารณาจากแบบจํ าลองการประเมินราคาหลักทรัพย์ (CAPM)
เพื�อคํานวณอัตราก่อนภาษีท �สี ะท้อนผลการประเมินตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสีย� งที�เฉพาะเจาะจง
ของสินทรัพย์
• การปรับปรุงความเสีย� งเฉพาะสําหรับคู่สญ
ั ญา

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พันบาท
พันบาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
หน่ วยลงทุนในหุน้ บุรมิ สิทธิแปลงสภาพชนิดไถ่ถอนคืนได้ - ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หุน้ กู้แปลงสภาพ
กองทุนเปิ ด
รวมสินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุน

14,906,769
91,667
240
14,998,676

12,369,491
72,537
216
12,442,244

มูลค่ายุตธิ รรมแบ่งออกเป็ นลําดับชัน� ตามข้อมูลทีใ� ช้ดงั นี�
มูลค่ายุตธิ รรมของเครื�องมือทางการเงินทีซ� �อื ขายในตลาดทีม� สี ภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื�อขาย ณ วันทีใ� นงบแสดงฐานะการเงิน
ตลาดจะถือ เป็ น ตลาดที�มีส ภาพคล่ อ งเมื�อ ราคาเสนอซื�อ ขายมีพ ร้อ มและสมํ� า เสมอ จากการแลกเปลี� ย นจากตัว แทน นายหน้ า
กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้ ห้บริการด้านราคา หรือหน่วยงานกํากับดูแล และราคานัน� แสดงถึงรายการในตลาดทีเ� กิดขึน� จริงอย่างสมํ�าเสมอ ใน
ราคาซึง� คู่สญ
ั ญาซึง� เป็ นอิสระจากกันพึงกําหนดในการซื�อขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซื�อขายทีใ� ช้สาํ หรับสําหรับสินทรัพย์ทาง
การเงินทีถ� อื โดยกลุ่มบริษทั ได้แก่ ราคาเสนอซื�อปั จจุบนั เครื�องมือทางการเงินนี�รวมอยู่ในระดับ 1
มูลค่ายุต ิธรรมของเครื�องมือ ทางการเงินที�ไม่ไ ด้มีก ารซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง (ตราสารอนุ พนั ธ์ท�มี ีก ารซื�อขายในตลาดรอง
ทีไ� ม่ได้มกี ารจัดตัง� อย่างเป็ นทางการ (Over the counter)) วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูล ค่ านี�
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลในตลาดที�สงั เกตได้ทม�ี อี ยู่แ ละอ้างอิงจากประมาณการของกลุ่มบริษทั เองมาใช้น้อยทีส� ุ ดเท่าที�เป็ นไปได้
ถ้าข้อมูลทีเ� ป็ นสาระสําคัญทัง� หมดในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมได้มาจากข้อมูลทีส� งั เกตได้ เครื�องมือนัน� จะรวมอยู่ในระดับ 2
กลุ่มบริษทั ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมระดับที� 3 โดยใช้วธิ แี บบจําลองการกําหนดราคา มูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดในอนาคตทีค� ํานวณจากอัตราแลกเปลีย� นตามสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันทีร� ายงาน และการคิดลด
กระแสเงินสด โดยข้อมูลทีเ� ป็ นสาระสําคัญมาจากทัง� ข้อมูลทีส� งั เกตได้ และไม่สามารถสังเกตได้ในตลาด เช่น ราคาหุน้ และส่วนต่างอัตรา
ผลตอบแทน กลุ่มบริษทั ไม่มกี ารเปลีย� นแปลงวิธกี ารประมาณมูลค่ายุตธิ รรมระหว่างปี

เทคนิ คการ
ประเมินมูลค่า
การคิดลด
กระแสเงินสด

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เพิม� ขึน�
กําไรจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินทีร� บั รูผ้ ่านกําไรหรือขาดทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เพิม� ขึน�
กําไรจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินทีร� บั รูผ้ ่านกําไรหรือขาดทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กําไร(ขาดทุน)จากมูลค่ายุตธิ รรมทีร� บั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนทีเ� กีย� วข้องกับ
สินทรัพย์ทถ�ี อื อยู่ ณ วันสิน� ปี (หมายเหตุฯ ข้อ 45)
สําหรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สําหรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม
พันบาท
11,461,704
72,369
991,946
(83,991)
12,442,028
8,144
1,097,794
1,450,470
14,998,436

1,097,794
991,946

กลุ่มบริษทั ไม่มกี ารเปลี�ยนแปลงวิธกี ารประมาณมูลค่ายุตธิ รรมระหว่างปี
ขัน� ตอนการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มบริ ษทั

ตารางต่อไปนี� สรุปข้อมูลเชิงปริมาณของข้อมูลทีไ� ม่สามารถสังเกตได้ทม�ี สี าระสําคัญทีใ� ช้ในการจัดมูลค่ายุตธิ รรมทีเ� ป็ นข้อมูลระดับ 3
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ข้อมูลที�ไม่
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
สามารถ
คําอธิ บาย
พันบาท
พันบาท
สังเกตได้
หุน้ บุรมิ สิทธิชนิด 14,906,769 12,369,491 อัตราคิดลด
แปลงสภาพ
ทีป� รับค่า
และไถ่ถอนซึ�ง
ความเสีย� ง
มิใช่บริษทั จด
ทะเบียนใน
ตลาด
หลักทรัพย์

ตารางต่อไปนี�แสดงการเปลีย� นแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินซึง� วัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุนด้วยข้อมูลระดับ 3

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

งบการเงิ น

ฝ่ า ยการเงินของกลุ่มบริษัทรวมถึงคณะทํ างานที�ไ ด้ทําการประเมินมูล ค่ ายุ ติธรรมของสิน ทรัพย์ ทางการเงินสําหรับการรายงานใน
งบการเงิน รวมถึงมูล ค่ายุติธรรมระดับที� 3 คณะทํางานนี�ได้รายงานโดยตรงต่อผู้อํานวยการสายการเงิน (CFO) และคณะกรรมการ
บริหารการเงินของกลุ่ มบริษัท การประชุ ม ระหว่ างผู้อํ านวยการสายการเงิน และคณะทํา งานเกี�ยวกับ การประเมินมูล ค่า ยุติธรรม
ได้จดั ขึน� อย่างน้อยหนึ�งครัง� ในแต่ละไตรมาส ซึ�งสอดคล้องกับวันทีร� ายงานไตรมาสของกลุ่มบริษทั

ช่วงของข้อมูล
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที�ไม่สามารถ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 สังเกตได้กบั มูลค่ายุติธรรมสําหรับปี พ.ศ.2564
ร้อยละ
ร้อยละ - อัตราคิดลดที�ปรับค่าความเสีย� งเพิม� ขึน� ร้อยละ 1
8.41 ต่อปี 7.76 ต่อปี
จะทําให้มลู ค่ายุติธรรมลดลง 651 ล้านบาท
(พ.ศ. 2563 จํานวน 548 ล้านบาท)
- อัตราคิดลดที�ปรับค่าความเสีย� งลดลงร้อยละ 1
จะทําให้มลู ค่ายุติธรรมเพิม� ขึน� 683 ล้านบาท
(พ.ศ. 2563 จํานวน 578 ล้านบาท)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สินทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงินทีม� มี ลู ค่ายุตธิ รรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี มีดงั ต่อไปนี�
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทัง� เงินฝากสถาบันการเงินทีม� ภี าระคํ�าประกัน
• ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื
• เงินให้กยู้ มื แก่บุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
• เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และจากบุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
• สินทรัพย์และหนี�สนิ หมุนเวียนอื�น
• เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื
• เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกันและกิจการอื�น*
• เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน*

(ค)

(ง)

การด้อยค่าของค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม� อี ายุการใช้งานไม่จํากัด
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่ วยสินทรัพย์ทก�ี ่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณนี�ใช้
ประมาณการกระแสเงินสดซึง� อ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมช่วงระยะเวลาหนึ�งซึง� ได้รบั อนุ มตั ิจากผูบ้ ริหาร
กระแสเงินสดหลังจากปี ท�ปี ระมาณการไว้ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตดังกล่าวตามหมายเหตุฯ ข้อ 20 และ 21 อัตรา
การเติบโตดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์อตั ราการเติบโตทีร� วมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ของหน่วยสินทรัพย์ทก�ี ่อให้เกิดเงินสดนัน� ดําเนินงานอยู่

ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้

คณะผูบ้ ริหารกลุ่มไทยยูเนี�ยน คือ ผูม้ อี ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ผูบ้ ริหารกําหนดส่วนงานดําเนินงานจาก
ข้อมูลทีจ� ะถูกสอบทานโดยคณะผูบ้ ริหารกลุ่มไทยยูเนี�ยน โดยมีจุดประสงค์เพื�อจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
เพื�อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทั จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษทั
มีส่วนงานทีร� ายงานทัง� สิน� 3 ส่วนงาน ดังนี�
• ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป
• ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจทีเ� กีย� วข้อง
• ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิม� มูลค่า และธุรกิจอื�น
ผูม้ อี ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกันเพื�อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
เกี�ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน กลุ่มบริษทั ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจาก
กําไรขัน� ต้น ซึง� วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใ� ช้ในการวัดกําไรขัน� ต้นในงบกําไรขาดทุน
การบัน ทึก บัญ ชีสํ า หรับ รายการระหว่ า งส่ ว นงานที�ร ายงานเป็ น ไปในลัก ษณะเดีย วกับ การบัน ทึกบัญ ชีสํา หรับ รายการธุร กิจ กับ
บุคคลภายนอก งบการเงินรวมได้ตดั รายการระหว่างกันออกแล้ว ข้อมูลเกีย� วกับการจําแนกรายได้เป็ นข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลรายได้ท �ี
ได้เปิ ดเผยตามส่วนงาน

มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินซึง� วัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุนและตราสารอนุ พนั ธ์
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินซึ�งไม่มกี ารซื�อขายในตลาดซื�อขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า กลุ่ม
บริษัท ใช้ดุลยพินิ จในการเลือ กวิธีก ารและตัง� ข้อสมมติฐานซึ�งส่ ว นใหญ่ อ้ างอิง จากสถานะของตลาดที�มีอ ยู่ ณ วัน สิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน รายละเอียดของข้อสมมติฐานหลักทีใ� ช้รวมอยู่ในหมายเหตุฯ ข้อ 7
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บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอ าจ
ไม่ตรงกับผลทีเ� กิดขึน� จริง ประมาณทางการบัญชีทส�ี ําคัญและข้อสมมติฐานทีม� คี วามเสีย� งอย่างเป็ นสาระสําคัญทีอ� าจเป็ นเหตุให้เกิดการ
ปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี�สนิ ในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี�

(ข)

ประมาณการหนี�สนิ และหนี�สนิ ทีอ� าจจะเกิดขึน� จากคดีความและการฟ้ องร้อง

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ เมื�อเกษียณอายุขน�ึ อยู่กบั ข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานทีใ� ช้และผลกระทบ
จากการเปลี�ยนแปลงทีเ� ป็ นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 29
9

ประมาณการทางบัญชีที�สาํ คัญ ข้อสมมติ ฐาน และการใช้ดลุ ยพิ นิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุล ยพินิ จ ได้มกี ารประเมินทบทวนอย่ างต่อเนื�อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปั จจัยอื�น ๆ ซึง� รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ� ชื�อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน�

(ก)

259

กลุ่มบริษทั มีการใช้ดลุ ยพินิจในการวัดมูลค่าและบันทึกรายการประมาณการหนี�สนิ และหนี�สนิ ทีอ� าจจะเกิดขึน� เนื�องจากคดีค วาม
และการฟ้ องร้อง หนี�สนิ ทีอ� าจจะเกิดขึน� จะบันทึกเป็ นประมาณการหนี�สนิ เมื�อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ และสามารถประมาณ
จํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชื�อ กลุ่มบริษทั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินความเป็ นไปได้ของภาระผูกพันและใน
การคํานวณความเป็ นไปได้ของจํานวนทีใ� ช้ในการจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่าว และเนื�องจากความไม่แน่ นอน จํานวนภาระ
ผูกพันทีเ� กิดขึน� จริงอาจะมีความแตกต่างจากประมาณหนี�สนิ ทีบ� นั ทึกไว้เดิม

มูลค่ายุตธิ รรมของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวและเงินกู้ยมื ระยะยาวดังกล่าวมีมลู ค่าใกล้เคียงราคาตามบัญชี เนื�องจากผลกระทบของการคิดลด
ไม่มสี าระสําคัญ
8

04 เอกสารแนบ
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

03 งบการเงิ น

งบการเงิ นรวม
ผลิ ตภัณฑ์
ผลิ ตภัณฑ์
อาหารทะเล
อาหารสัตว์
แช่แข็งแช่ เลี�ยง ผลิ ตภัณฑ์
เย็นและธุรกิ จ เพิ� มมูลค่า และ รวมส่วนงาน
ที�เกี�ยวข้อง
ธุรกิ จอื�น
ที�รายงาน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

สําหรับปี สิ� นสุดวันที�
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายได้รวม
หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก

70,121,538
(11,166,040)
58,955,498

63,820,253
(5,402,958)
58,417,295

12,655,692

6,874,072

ผลการดําเนิ นงาน
กําไรขัน� ต้นของส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร*
กําไรจากการดําเนิ นงาน
(ไม่รวมรายได้อน�ื )
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนที�
รับรูต้ ามวิธสี ่วนได้เสีย
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื�น ๆ
กําไรก่อนภาษี เงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
จังหวะการรับรู้รายได้
เมื�อปฏิบตั ติ ามภาระที�ตอ้ งปฏิบตั ิ
เสร็จสิน� (Point in time)

32,276,875 166,218,666
(8,601,973) (25,170,971)
23,674,902 141,047,695

6,179,729

25,709,493

ตัดรายการ
ระหว่างกัน
พันบาท

รวม
พันบาท

(25,170,971) 141,047,695
25,170,971
- 141,047,695

17,035

25,726,528
(17,470,666)
8,255,862
(1,730,047)
(269,057)
2,756,486
9,013,244
(741,532)
8,271,712

58,955,498

58,417,295
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลเกีย� วกับรายได้และกําไรขัน� ต้นของข้อมูลจําแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษทั มีดงั ต่อไปนี�

ผลิตภัณฑ์
อาหารทะเล
แปรรูป
พันบาท

04 เอกสารแนบ

23,674,902 141,047,695

- 141,047,695

สําหรับปี สิ� นสุดวันที�
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผลิ ตภัณฑ์
อาหารทะเล
แปรรูป
พันบาท

ผลิ ตภัณฑ์
อาหารทะเล
แช่แข็งแช่เย็น
และธุรกิ จ
ที�เกี�ยวข้อง
พันบาท

งบการเงิ นรวม
ผลิ ตภัณฑ์
อาหารสัตว์
ผลิ ตภัณฑ์
เพิ� มมูลค่า รวมส่วนงาน
และธุรกิ จอื�น
ที�รายงาน
พันบาท
พันบาท

ตัดรายการ
ระหว่างกัน
พันบาท

รวม
พันบาท

รายได้รวม
หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก

76,574,542
(13,850,721)
62,723,821

54,051,130
(4,445,788)
49,605,342

26,184,305 156,809,977
(6,111,032) (24,407,541)
20,073,273 132,402,436

(24,407,541)
24,407,541
-

132,402,436
132,402,436

13,210,770

4,794,754

43,083

23,417,623
(15,596,251)

ผลการดําเนิ นงาน
กําไรขัน� ต้นของส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร*
กําไรจากการดําเนิ นงาน
(ไม่รวมรายได้อน�ื )
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ทีร� บั รูต้ ามวิธสี ่วนได้เสีย
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื�น ๆ
กําไรก่อนภาษี เงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี จาก
การดําเนิ นงานต่อเนื� อง
ขาดทุนสําหรับปี จาก
การดําเนินงานทีย� กเลิก
กําไรสําหรับปี
จังหวะการรับรู้รายได้
เมื�อปฏิบตั ติ ามภาระที�ตอ้ งปฏิบตั ิ
เสร็จสิน� (Point in time)

5,369,016

23,374,540

7,821,372
(1,724,438)
(527,489)
1,709,553
7,278,998
(723,764)
6,555,234
-

(23,899)

62,723,821

49,605,342

(22,323)

(46,222)

-

(46,222)
6,509,012

20,073,273 132,402,436

-

132,402,436

* ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีแ� สดงอยู่ในข้อมูลตามส่วนงานไม่รวมถึงผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
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บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

03 งบการเงิ น

11

ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น สุทธิ

รายได้จากลูกค้าภายนอกกําหนดขึน� ตามสถานทีต� งั � ของลูกค้า
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศญีป� ่ นุ
ประเทศในทวีปยุโรป
ประเทศอื�น ๆ
รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก

14,590,520
60,757,333
7,156,323
39,927,035
18,616,484
141,047,695

13,303,814
55,442,956
7,030,631
38,361,388
18,263,647
132,402,436

ข้อมูลเกี�ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในระหว่างปี ส�นิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทั ไม่มรี ายได้จากลูกค้ารายใดทีม� มี ลู ค่าเท่ากับหรือมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริษทั
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

ณ วันที� 31 ธันวาคม

เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
เงินฝากประจําไม่เกินสามเดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก เงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุฯ ข้อ 24)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ทีแ� สดงในงบกระแสเงินสด
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลเกี�ยวกับเขตภูมิศาสตร์

10

04 เอกสารแนบ

ณ วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

ลูกหนี�การค้า
หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนลูกหนี�การค้า
ลูกหนี�การค้า สุทธิ
ดอกเบีย� ค้างรับ - กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 42)
ดอกเบีย� ค้างรับ - กิจการอื�น
ลูกหนี�อ�นื - กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
ลูกหนี�อ�นื - กิจการอื�น
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
บัตรภาษี
รายได้คา้ งรับ
เงินจ่ายล่วงหน้า
รวมลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น สุทธิ

12,874,640
(300,351)
12,574,289
6
7,004
44,387
1,490,795
725,376
52,059
144,643
1,269,205
16,307,764

3,451,883
(10,901)
3,440,982
1,116,556
6,976
124,636
3,109
170,011
18,252
20,789
92,890
4,994,201

11,584,621
(272,436)
11,312,185
2,504
3,727
4,004
796,477
597,100
55,295
111,498
436,746
13,319,536

2,876,591
(5,325)
2,871,266
702,653
3,727
199,090
351
80,312
20,624
2,021
122,320
4,002,364

ระยะเวลาการให้สนิ เชื�อแก่ลูกหนี�การค้ากิจการอื�นและกิจการที�เกี�ยวข้องกันโดยเฉลี�ยคือ 36 วันและ 52 วัน ตามลําดับ (พ.ศ. 2563
โดยเฉลีย� 33 วันและ 53 วัน ตามลําดับ)
ลูกหนี�การค้าสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี�ทค�ี า้ งชําระได้ดงั นี�

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

4,430
5,996,894
3,021,614
9,022,938
(194,622)

12,000
6,274,407
2
6,286,409
(267,162)

595
4,885,025
3,001,500
7,887,120
-

710
5,245,334
2
5,246,046
(85,839)

8,828,316

6,019,247

7,887,120

5,160,207

ณ วันที� 31 ธันวาคม

ลูกหนี�การค้า - กิจการอื�น
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนลูกหนี�การค้า

เงินฝากประจําไม่เกินสามเดือนมีอตั ราดอกเบีย� ทีแ� ท้จริงอยู่ทร�ี อ้ ยละ 0.30 ต่อปี (พ.ศ. 2563 ร้อยละ 0.75 ต่อปี )

65

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

9,040,854
2,692,045
398,147
243,713
257,878
12,632,637
(299,930)
12,332,707

1,216,154
153,716
11,402
531
8,279
1,390,082
(10,879)
1,379,203

8,395,855
2,490,696
84,593
32,013
188,997
11,192,154
(271,007)
10,921,147

1,292,368
184,656
1,674
4,160
3,012
1,485,870
(5,309)
1,480,561
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บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

ณ วันที� 31 ธันวาคม

ลูกหนี�การค้า - กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 42)
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนลูกหนี�การค้า
ลูกหนี�การค้า สุทธิ
12

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พันบาท
พันบาท

202,693
39,310
242,003
(421)
241,582
12,574,289

342,286
19,398
30,783
392,467
(1,429)
391,038
11,312,185

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

1,560,021
497,621
4,159
2,061,801
(22)
2,061,779
3,440,982

1,318,118
72,576
26
1
1,390,721
(16)
1,390,705
2,871,266

กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์ทางการเงินและหนี�สนิ ทางการเงินดังต่อไปนี�

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
(หมายเหตุฯ ข้อ 7)
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย FVOCI
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย FVPL
สินทรัพย์อนุ พนั ธ์ทางการเงิน
ภายใต้บญ
ั ชีป้องกันความเสีย� ง
อื�น ๆ

หนิ� สินทางการเงิ น
หนี�สนิ ทางการเงินทีว� ดั ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
(หมายเหตุฯ ข้อ 7)
สินทรัพย์อนุ พนั ธ์ทางการเงิน
ภายใต้บญ
ั ชีป้องกันความเสีย� ง
อื�น ๆ

04 เอกสารแนบ
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี� สินทางการเงิ น

ณ วันที� 31 ธันวาคม

03 งบการเงิ น

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

12.1 สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย FVOCI
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย FVOCI ประกอบด้วย
• เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่ได้ถอื ไว้เพื�อค้า และกลุ่มบริษทั เลือกใช้สทิ ธิในการวัดมูล ค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื�น ณ วันทีร� บั รูร้ ายการเริม� แรก
• เงินลงทุนในตราสารหนี�ทม�ี กี ระแสเงินสดตามสัญญาทีเ� ข้าเงื�อนไขการเป็ นเงินต้นและดอกเบี�ย และมีโมเดลธุรกิจใน
วัตถุประสงค์การถือครองเงินลงทุนดังกล่าวเพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื�อขาย
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย FVOCI ประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี�

ณ วันที� 31 ธันวาคม

18,827,991
35,298
12,442,244

71,960,091
464,573
-

55,714,529
9,000
-

1,633,668
345,213
42,047,632

2,597,709
459,589
34,362,831

1,488,028
611,362
74,524,054

2,198,801
457,761
58,380,091

93,370,444

80,056,884

72,877,609

53,961,131

1,731,407
494,660
95,596,511

932,147
66,415
81,055,446

1,440,799
707,179
75,025,587

740,975
22,024
54,724,130
67

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารทุน
ตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียน
ตราสารทุนทีไ� ม่อยู่ในความต้องการของตลาด

749,766
9,000

26,298
9,000

455,573
9,000

9,000

รวม

758,766

35,298

464,573

9,000

รายการกําไร (ขาดทุน) ทีร� บั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี มดี งั นี�

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
24,311,309
758,766
14,998,676

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พันบาท
พันบาท

กําไร (ขาดทุน) ทีร� บั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
เกีย� วกับเงินลงทุนในตราสารทุน
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีร� บั รูใ้ น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

(17,699)

(21)

(712)

-

2,347

-

1,689

-

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษทั และบริษทั มีรายการซื�อ/ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ�งวัดมูลค่าด้วย FVOCI เป็ นจํานวน
เงิน 702.5 ล้านบาท
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทั และบริษทั มีรายการซื�อ/ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ�งวัดมูลค่าด้วย FVOCI เป็ นจํานวน
เงิน 2.7 ล้านบาท

68

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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13

กลุ่มบริษทั ได้จดั ประเภทรายการต่อไปนี�เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย FVPL
• เงิน ลงทุนในตราสารหนี�ท�ีไ ม่เข้าเงื�อนไขในการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท างการเงิน ที�วดั มูล ค่ า ด้วยราคาทุ นตัด
จําหน่ายและ FVOCI
• เงินลงทุนในตราสารทุนที�กลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกที�จะวัดมูล ค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ณ วันที�รบั รู้
รายการเริม� แรก
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย FVPL ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี�

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในหุน้ บุรมิ สิทธิของบริษทั ทีไ� ม่จดทะเบียน
ตราสารทุนทีไ� ม่อยู่ในความต้องการของตลาด
กองทุนรวม
รวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พันบาท
พันบาท
14,906,769
91,667
240
14,998,676

12,369,491
72,537
216
12,442,244

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
-

-

รายการกําไร (ขาดทุน) ทีร� บั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี มดี งั นี�

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
กําไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
ตราสารทุนทีว� ดั มูลค่าด้วย FVPL ทีร� บั รูใ้ น
กําไร(ขาดทุน)อื�น
กําไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
ตราสารหนี�ท�วี ดั มูลค่าด้วย FVPL ทีร� บั รูใ้ น
กําไร(ขาดทุน)อื�น

04 เอกสารแนบ
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

12.2 สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย FVPL

ณ วันที� 31 ธันวาคม

03 งบการเงิ น

ณ วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

สินค้าสําเร็จรูป
งานระหว่างทํา
วัตถุดบิ
วัสดุประกอบและภาชนะบรรจุ
สินค้าระหว่างทาง
อะไหล่และของใช้สน�ิ เปลือง

25,374,388
547,693
10,482,103
2,425,331
8,450,436
628,483

22,186,073
311,877
9,098,278
1,839,400
5,758,679
592,149

1,809,228
1,351,534
98,194
725,782
11,314

1,689,487
1,271,069
90,110
461,322
20,369

หัก ค่าเผื�อสําหรับมูลค่าสุทธิทจ�ี ะได้รบั
รวมสินค้าคงเหลือ สุทธิ

47,908,434
(1,272,271)
46,636,163

39,786,456
(1,240,259)
38,546,197

3,996,052
(33,949)
3,962,103

3,532,357
(61,328)
3,471,029

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

24

(48)

-

-

1,097,793

991,946

-

-

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษทั และบริษทั มีรายการซื�อ/ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ�งวัดมูลค่าด้วย FVPL เป็ นจํานวนเงิน
8.1 ล้านบาท
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทั และบริษทั มีรายการซื�อ/ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ�งวัดมูลค่าด้วย FVPL เป็ นจํานวนเงิน
72.4 ล้านบาท

69

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สินค้าคงเหลือบางส่วนของกลุ่มบริษทั จํานวน 788.21 ล้านบาท ได้นําไปจํานํ าไว้กบั สถาบันการเงิน
เพื�อคํ�าประกันวงเงินสินเชื�อของบริษทั ย่อย (พ.ศ. 2563 จํานวน 678.53 ล้านบาท) (หมายเหตุฯ ข้อ 24)
14

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

สิ นค้าคงเหลือ สุทธิ

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น

ณ วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
ภาษีมลู ค่าเพิม� รอรับคืน
อื�น ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

397,600
836,718
140,751
1,375,069

15

216,949
517,562
154,039
888,550

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
50,565
29,345
283
80,193

26,908
9,791
1,343
38,042

สิ นทรัพย์และหนี� สินที�ถือไว้เพื�อขายและการดําเนิ นงานที�ยกเลิ ก

สินทรัพย์และหนี�สนิ ของกลุ่มทีจ� ําหน่ ายทีจ� ดั ประเภทไว้เพื�อขายและการดําเนินงานทีย� กเลิกของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วยสองส่วนงาน
ได้แก่ ส่วนงานประมงในประเทศกาน่ าและส่วนงานแซลมอนแช่เย็นในประเทศสกอตแลนด์ตามทีร� ายงานในงบการเงินรวมสําหรับปี
พ.ศ. 2563 โดย ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หนี�สนิ สุทธิของส่วนงานประมงมีจํานวน 15.07 ล้านบาท และสินทรัพย์สุทธิของส่วน
งานแซลมอนแช่เย็นมีจํานวน 0.35 ล้านบาท ส่วนงานทัง� สองส่วนดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอการชําระบัญชี

70

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การเปลีย� นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยระหว่างปี มดี งั ต่อไปนี�
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พันบาท
พันบาท

ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
เพิม� ขึน�
แปลงสภาพจากเงินให้กู้ยมื แก่บริษทั ย่อย
ขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

31,408,217
221,400
2,772,361
(67,613)
(465,139)
33,869,226

-

-

33,869,226
3,789,307
-

31,408,217
788,757
959

12,578,614
187,339
12,765,953

9,043,879
225,291
9,269,170

37,658,533

32,197,933

จํานวนทีร� บั รูใ้ นงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดงั นี�

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ส่วนแบ่งขาดทุน
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
รวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ทีร� บั รูต้ ามวิธสี ่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
รวมส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จจากเงินลงทุน
ทีร� บั รูต้ ามวิธสี ่วนได้เสีย
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16.1 เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย

จํานวนของเงินลงทุนทีร� บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินมีดงั นี�

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า
ตามวิธรี าคาทุน
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
เงินลงทุนทีร� บั รูต้ ามวิธสี ่วนได้เสีย
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
รวมเงินลงทุน

04 เอกสารแนบ

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เงิ นลงทุนตามวิ ธีราคาทุน และเงินลงทุนที�รบั รู้ตามวิ ธีส่วนได้เสีย

ณ วันที� 31 ธันวาคม

03 งบการเงิ น

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

(214,201)
(54,856)

(522,883)
(4,606)

-

-

(269,057)

(527,489)

-

-

31,165,524
58,617
204,122
(20,046)
31,408,217

ในเดื อ นเมษายน พ.ศ. 2564 บริษั ท และ Thai Union China Co., Ltd. เข้ า ทํ า สัญ ญา Contribution Agreement จํ า นวน
30 ล้านหยวน คิดเป็ นจํานวนเงิน 146.7 ล้านบาท ซึง� กําหนดให้แปลงเงินให้กยู้ มื ระยะยาวเป็ นเงินลงทุน
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้จดั ตัง� บริษัท ไทยยูเนี�ยน ไลฟ์ ไซเอนซ์ จํากัด (TUL) ซึ�งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท มี
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 95.2 โดยมีจํานวนหุ้นสามัญจํานวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัท ย่อ ยได้
เรียกชําระค่าหุน้ ร้อยละ 25 คิดเป็ นจํานวนเงิน 71.4 ล้านบาท
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 บริษทั และ Thai Union Asia Investment Holding Limited (TUAIH) เข้าทําสัญญา Contribution
Agreement จํานวน 80.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ คิดเป็ นจํานวนเงิน 2,625.7 ล้านบาท ซึ�งกําหนดให้แปลงเงินให้กู้ยมื ระยะยาว
เป็ นเงินลงทุน
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 บริษทั ไทยยูเนี�ยน อินกรีเดียนท์ จํากัด (TUI) ได้เพิม� ทุนจดทะเบียนจากจํานวน 300 ล้านบาท
เป็ นจํานวน 450 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม� ทุนจํานวน 15 ล้านหุน้ มูลค่าทีต� ราไว้หุน้ ละ 10 บาท บริษทั ย่อยได้เรียก
ชําระค่าหุน้ เป็ นจํานวนเงินทัง� สิ�น 150 ล้านบาท
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 บริษทั จําหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ไทยยูเนี�ยน ฟี ดมิลล์ จํากัด (มหาชน) (TFM) ซึง� เป็ นบริษทั ย่อย
เป็ นจํานวนเงิน 67.17 ล้านบาท ถือเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 15.9 ให้แก่นักลงทุนรายอื�น บริษทั ได้รบั เงินจากการจําหน่ าย
บริษทั ย่อยสุทธิจากต้นทุนการจําหน่ ายจํานวน 6 ล้านบาท เป็ นจํานวนเงินรวม 254 ล้านบาท กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
จํานวน 187 ล้านบาทรับรูใ้ นรายการกําไรอื�นในงบกําไรขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

20,525
-

(23,592)
-

-

-

20,525

(23,592)

-

-

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ตดั จําหน่ ายเงินลงทุนใน Thai Union Investments Holding Co., Ltd. (TUIH) ซึ�ง
เป็ นบริษทั ย่อย มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 เนื�องจากการเลิกบริษทั ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายจํานวน 1 ล้านบาทรับรูใ้ น
รายการขาดทุนอื�นในงบกําไรขาดทุน
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บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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ผูผ้ ลิตสิง� พิมพ์ทั �วไป
ผูล้ งทุน

ผูผ้ ลิตและส่งออกกุง้ แช่แข็ง
ผูใ้ ห้บริการฝึ กอบรมและการจัดการ
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

ลักษณะธุรกิ จ
ผูผ้ ลิตและส่งออกปลาทูน่า
กระป๋ องและอาหารสัตว์
ผูผ้ ลิตและส่งออกอาหารทะเลกระป๋ อง

บริษทั ไทยยูเนี�ยน อินกรีเดียนท์ จํากัด
(TUI)
บริษทั ธรรมชาติ ซีฟ้ ดู รีเทล จํากัด (TSR)
Thai Union South East Asia Pte. Ltd.
(TUSEA)
บริษทั ไทยยูเนี�ยน ไลฟ์ ไซเอนซ์ จํากัด
(TUL)
รวม

Thai Union Asia Investment Holding
Limited (TUAIH)
บริษทั ทีเอ็มเอซี จํากัด (TMAC)

บริษทั ไทยยูเนี�ยนออนไลน์ชอ็ ป จํากัด
Thai Union EU Seafood 1 S.A. (TUES1)

ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม

ผูจ้ ดั จําหน่ายอาหารกุง้ และลงทุนในกิจการ
ฟาร์มเพาะพันธุ์กงุ้ และเลี�ยงกุง้
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบอาหาร
ผูน้ ําเข้าอาหารทะเลและร้านอาหารทะเล
ผูใ้ ห้บริการคําปรึกษา

ผูล้ งทุน

ธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ผูล้ งทุน

Thai Union Investment Holding Co., Ltd. (TUIH) ผูล้ งทุน
บริษทั แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน)
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหาร
และสัตว์น�ําแช่แข็ง
Thai Union China Co., Ltd. (TUC)
ผูจ้ ดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

ชื�อบริษทั
บริษทั ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จํากัด (TUM)
บริษทั ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน)
(ITC) (เดิมชื�อ บริษทั สงขลาแคนนิ�ง จํากัด
(มหาชน))
บริษทั ไทยยูเนี�ยน ซีฟ้ ดู จํากัด
บริษัท อีเอชเอส เทรนด์นิ�ง แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
บริษทั ไทยยูเนี�ยน ฟี ดมิลล์ จํากัด
(มหาชน) (TFM)
บริษทั ไทยยูเนี�ยน กราฟฟิ กส์ จํากัด
Thai Union North America, Inc. (TUNA)

ไทย

ไทย
สิงค์โปร์

ไทย

ไทย

ฮ่องกง*

ไทย
ลักเซมเบิร์ก

จีน

มอริเชียส
ไทย

ไทย
สหรัฐอเมริกา

ไทย
ไทย
ไทย

ไทย

จัดตัง� ขึ�นใน
ประเทศ
ไทย

65.00
100.00

6 ล้านบาท
6 ล้านบาท
0.3 ล้านดอลลาร์ 0.3 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์
สิงคโปร์
75 ล้านบาท
-

95.20

100.00

300 ล้านบาท

450 ล้านบาท

100.00

100.00

100.00
100.00

100.00

80.62 ล้านดอลลาร์ 0.02 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
1,130 ล้านบาท 1,130 ล้านบาท

20,7 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ
1 ล้านบาท
212 ล้านยูโร

16 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ
1 ล้านบาท
212 ล้านยูโร

98.00
100.00

40 ล้านบาท
40 ล้านบาท
343.5 ล้านดอลลาร์ 343.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
0.5 ล้านยูโร
330 ล้านบาท
330 ล้านบาท
99.74

51.00
100.00
51.00

300 ล้านบาท
70 ล้านบาท
820 ล้านบาท

300 ล้านบาท
70 ล้านบาท
1,000 ล้านบาท

99.55

พ.ศ. 2563
300 ล้านบาท

-

65.00
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
100.00

100.00

100.00
99.74

98.00
100.00

51.00
100.00
66.90

99.55

4.80

35.00
-

-

-

-

-

-

0.26

2.00
-

49.00
49.00

0.45

-

35.00
-

-

-

-

-

-

0.26

2.00
-

49.00
33.10

0.45

สัดส่วนเงิ นลงทุนที�ถือ สัดส่วนเงินลงทุนที�ถือโดยส่วนได้เสีย
โดยบริษทั
ที�ไม่มอี าํ นาจควบคุม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
99.66
99.66
0.34
0.34

360 ล้านบาท

360 ล้านบาท

พ.ศ. 2564
300 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของบริษทั ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั ต่อไปนี�

บริ ษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

33,869,226

71,400

177,363
6,686

450,000

7,650
82,290
14,700
82,281
2,607,689

356,590
43,120
131,650
18,000
4,240,404

73

895,979

1,254,371

เงินปันผลรับระหว่างปี
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
2,436,673
1,524,789

01 การประกอบธุ ร กิ จ

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

ถือหุน้ โดยบริษทั ย่อยของบริษทั
บริษทั โอคินอสฟู้ด จํากัด (ถือหุน้ โดย บริษทั
แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 100)
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd.
(ถือหุน้ โดย TUM ร้อยละ 100, 2020 : ถือหุน้
โดย ITC ร้อยละ 100)
บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จํากัด
(ถือหุน้ โดย ITC ร้อยละ 99)
Japan Pet Nutrition Co., Ltd. (JPN)
(ถือหุน้ โดย ITC ร้อยละ 90)
i-Tail Americas, Inc. (ITA)
(100% held by ITC)
US Pet Nutrition, LLC (USPN)
(ถือหุน้ ITA ร้อยละ 100 2020: ถือหุน้ ร้อยละ
99 โดย TUNA และ ร้อยละ 1 โดย Tri-U)
Thai Union Investments North America, LLC
(TUINA) (ถือหุน้ โดย TUNA ร้อยละ 100)
Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U)
(ถือหุน้ โดย TUNA ร้อยละ 100)

Tri-Union Frozen Products, Inc.
(TUFP) (ถือหุน้ โดย TUNA ร้อยละ 100)
Tri-Union Frozen Products Canada, ULC
(ถือหุน้ โดย TUFP ร้อยละ 100
พ.ศ. 2562 ถือหุน้ โดย TUFPNA ร้อยละ 100)
Thai Union Europe (TUE)
(ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 100)
MW Brands Seychelles Limited
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
Tuna Logistics Services Limited
(ถือหุน้ โดย MWBSL ร้อยละ 100)
Etablissements Paul Paulet SAS (EPP)
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
European Seafood Investments Portugal
(ESIP) (ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
Pioneer Food Cannery Limited
(ถือหุน้ โดย EPP ร้อยละ 100)
Mareblu SRL
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)

03 งบการเงิ น

ชื�อบริษทั

04 เอกสารแนบ

ลักษณะธุรกิ จ

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหาร
และสัตว์น�ําแช่แข็ง
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายปลาทูน่า
และอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋ อง
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
สําหรับบรรจุอาหาร
ผูน้ ําเข้าและจําหน่ายอาหารสัตว์
และผลิตภัณฑ์ท�เี กีย� วข้อง

ไทย
99.74
99.74

เวียดนาม
99.55
99.55

ไทย
99.54
99.54

ญี�ป่ นุ
90.00
-

ผูล้ งทุน
สหรัฐอเมริกา
100.00
-

ผูน้ ําเข้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์
สหรัฐอเมริกา
100.00
100.00

ผูล้ งทุน
สหรัฐอเมริกา
100.00
100.00

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายปลาทูน่า
และอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋ อง
ผูน้ ําเข้าและจัดจําหน่าย
อาหารทะเลแช่แข็ง
ผูใ้ ห้บริการด้านเทคนิค
สหรัฐอเมริกา
100.00
100.00

สหรัฐอเมริกา
100.00
100.00

แคนาดา
100.00
100.00

สํานักงานใหญ่
ฝรังเศส
�
100.00
100.00

ผูส้ ่งออกปลาทูน่ากระป๋ อง
เซเชลส์
100.00
100.00

ผูผ้ ลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอาหาร

เซเชลส์
100.00
100.00

ผูผ้ ลิต นํ าเข้า จัดจําหน่ายและ
ส่งออกอาหารทะเลกระป๋ อง
ผูผ้ ลิตและส่งออกอาหารทะเล
กระป๋ อง
ผูผ้ ลิตปลาทูน่ากระป๋ อง
ฝรังเศส
�
100.00
100.00

โปรตุเกส
100.00
100.00

กานา
100.00
100.00

อิตาลี
100.00
100.00

ผูน้ ํ าเข้าและจัดจําหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง

จัดตัง� ขึ�น
ในประเทศ

74

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

31,408,217

-

177,363
6,686

300,000

142,080

626

1,000
10,495,231

529,927

2,111,932

96,019
11,741,316

189,316
699
960,951

2,006,664

พ.ศ. 2563
พันบาท
2,648,407

งบการเงิ น

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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2,626,283

1,000
10,495,231

353,492

2,111,932

96,019
11,741,316

189,316
699
893,338

2,006,664

ราคาทุน
พ.ศ. 2564
พันบาท
2,648,407

270
271

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
บริษทั ทีอ� ยู่ภายใต้บริษทั ย่อยของบริษทั ทีร� วมอยู่ในการจัดทํางบการเงินรวม มีดงั นี�
สัดส่วนเงิ นลงทุนโดยบริษทั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละ
ร้อยละ

01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

ชื�อบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริษทั ย่อยของบริษทั (ต่อ)
UK Seafood Investment Limited
(UKSI) (ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
Indian Ocean Tuna Limited (IOT)
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 60)
John West Foods Limited (JWUK)
(ถือหุน้ โดย UKSI ร้อยละ 100)
Irish Seafood Investment Limited
(ISIL) (ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
John West Holland BV
(ถือหุน้ โดย ISIL ร้อยละ 100)
TTV Limited (ถือหุน้ โดย EPP ร้อยละ 70)
Europeenne de la Mer SAS (EDM)
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
Meralliance Armoric SAS
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
Imsaum SCI (ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
Meralliance SAS
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
Meralliance Poland Sp. Z.o.o
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
Naco Trading AS (ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
The Edinburgh Salmon Company Ltd.
(ESCO) (ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
King Oscar AS (KON)
(ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 100)
King Oscar Inc.
(ถือหุน้ โดย KON ร้อยละ 100)
Norway Foods (Europe) NV
(ถือหุน้ โดย EPP ร้อยละ 100)
Thai Union Poland Sp. Z.o.o.
(ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 100)
Thai Union Germany GmbH (TUGe)
(ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 100)
Thai Union Marine Nutrients GmbH
(ถือหุน้ โดย TUGe ร้อยละ 100)

ลักษณะธุรกิ จ
ผูล้ งทุน
ผูผ้ ลิตและส่งออกปลาทูน่า
กระป๋ อง
ผูน้ ําเข้าและจัดจําหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง
ผูน้ ํ าเข้าและจัดจําหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง
ผูน้ ําเข้าและจัดจําหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง
หยุดดําเนินกิจการ
(รอการชําระบัญชี)
ผูล้ งทุน และผูจ้ ดั จําหน่าย
ปลาแซลมอน
ผูผ้ ลิตปลาแซลมอนรมควัน
ให้เช่าทรัพย์สนิ
ผูจ้ ดั จําหน่าย
ปลาแซลมอนรมควัน
ผูผ้ ลิตปลาแซลมอนแช่เย็น
(รอการชําระบัญชี)
ผูจ้ ดั จําหน่ายปลาแซลมอน
(รอการชําระบัญชี)
หยุดดําเนินกิจการ
(รอการชําระบัญชี)
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหาร
ทะเลกระป๋ อง
ผูน้ ําเข้าและจัดจําหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง
ผูน้ ําเข้าและจัดจําหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหาร
ทะเลกระป๋ อง
ผูล้ งทุน
ผูผ้ ลิตสารสกัดจากนํ�ามัน
ปลาทูน่า

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

จัดตัง� ขึ�น
ในประเทศ

สัดส่วนเงิ นลงทุนโดยบริ ษทั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละ
ร้อยละ

สหราช
อาณาจักร
เซเชลส์

100.00

100.00

60.00

60.00

สหราช
อาณาจักร
ไอร์แลนด์

100.00

100.00

100.00

100.00

เนเธอร์แลนด์

100.00

100.00

กานา

70.00

70.00

ฝรังเศส
�

100.00

100.00

ฝรังเศส
�

100.00

100.00

ฝรังเศส
�
ฝรังเศส
�

100.00
100.00

100.00
100.00

โปแลนด์

100.00

100.00

นอร์เวย์

100.00

100.00

สก๊อตแลนด์

100.00

100.00

นอร์เวย์

100.00

100.00

สหรัฐอเมริกา

100.00

100.00

เบลเยีย� ม

100.00

100.00

โปแลนด์

100.00

100.00

เยอรมนี

100.00

100.00

เยอรมนี

100.00

100.00

75

ชื�อบริษทั
ถือหุน้ โดยบริษทั ย่อยของบริษทั (ต่อ)
Rugen Fisch AG (RUFI)
(ถือหุน้ โดย TUGe ร้อยละ 100)
Hawesta-Feinkost Hans Westphal
GmbH & Co. KG (HAW)
(ถือหุน้ โดย RUFI ร้อยละ 100)
Seafood Beteiligungs - und Verwaltungs
GmbH (ถือหุน้ โดย HAW ร้อยละ 100)
Artur Heymann GmbH & Co.KG
(HEY) (ถือหุน้ โดย HAW ร้อยละ 100)
Meekrone Fisch-Feinkost GmbH
(ถือหุน้ โดย RUFI ร้อยละ 100)
Ostsee Fisch Verwaltungs GmbH
(ถือหุน้ โดย RUFI ร้อยละ 100)
Ostsee Fisch GmbH & Co.Produktions-und
Vertriebs KG (ถือหุน้ โดย RUFI ร้อยละ 100)
Ostsee Fisch Kretinga UAB (gAG)
(ถือหุน้ โดย RUFI ร้อยละ 100)
Thai Union Canada Inc. (TUCa)
(ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 100)
C.H. Rich, Inc.
(ถือหุน้ โดย TUCa ร้อยละ 100)
Thai Union Trading Europe B.V.
(ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 100)
PT Thai Union Kharisma Lestari
(TUKL) (ถือหุน้ โดย TFM ร้อยละ 65)
AMG-Thai Union Feedmill (Private) Limited
(AMG-TFM) (ถือหุน้ โดย TFM ร้อยละ 51)
Thai Union Hatchery Co., Ltd.
(ถือหุน้ โดย TMAC ร้อยละ 100)
TCM Fishery Co., Ltd.
(ถือหุน้ โดย TMAC ร้อยละ 75)
TMK Farm Co., Ltd.
(ถือหุน้ โดย TMAC ร้อยละ 94.44)
Thammachart Seafood China Limited
(TSC) (ถือหุน้ โดย TSR ร้อยละ 90
และโดย TUAIH ร้อยละ 10)
Thammachart Shanghai
(ถือหุน้ โดย TSC ร้อยละ 100)

ลักษณะธุรกิ จ
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหาร
ทะเล
ผูผ้ ลิตและจําหน่าย
อาหารทะเล

จัดตัง� ขึ�น
ในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุนโดยบริ ษทั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละ
ร้อยละ

เยอรมนี

100.00

51.00

เยอรมนี

100.00

51.00

หยุดดําเนินกิจการ

เยอรมนี

100.00

51.00

ผูจ้ ําหน่ายอาหารทะเล

เยอรมนี

100.00

51.00

ให้บริการเช่าสินทรัพย์

เยอรมนี

100.00

51.00

หยุดดําเนินกิจการ

เยอรมนี

100.00

51.00

ผูผ้ ลิตและจําหน่าย
อาหารทะเล
ผูผ้ ลิตและจําหน่าย
อาหารทะเล
หยุดดําเนินกิจการ
(รอการชําระบัญชี)
หยุดดําเนินกิจการ
(รอการชําระบัญชี)
ผูน้ ําเข้าและจัดจําหน่ายอาหาร
ทะเล
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

เยอรมนี

100.00

51.00

ลิทูเนีย

100.00

51.00

แคนาดา

100.00

100.00

แคนาดา

100.00

100.00

เนเธอร์แลนด์

100.00

100.00

อินโดนีเซีย

33.15

43.49

ปากีสถาน

26.01

-

ผูเ้ พาะพันธุแ์ ละอนุบาลลูกกุ้ง
เพื�อจําหน่ายและพัฒนา
สายพันธุ์
ฟาร์มเพาะพันธุแ์ ละเลีย� งกุง้

ไทย

100.00

100.00

ไทย

75.00

75.00

ฟาร์มเพาะพันธุแ์ ละเลีย� งกุง้

ไทย

94.44

94.44

หยุดดําเนินกิจการ

ฮ่องกง

68.50

68.50

หยุดดําเนินกิจการ

จีน

68.50

68.50

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

76

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลักษณะธุรกิ จ

ชื�อบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริษทั ย่อยของบริษทั (ต่อ)
GGCOF RL Blocker, LLC
(ถือหุน้ โดย TUINA ร้อยละ 100)
TUMD Luxembourg S.a.r.l
(ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 90)
Dalpromryba Limited Liability
Company (DPR)
(ถือหุน้ โดย TUMD ร้อยละ 100)
Torgovo-Promyshlenny Kompleks
“Dalpromryba” Limited Liability
Company (TPK)
(ถือหุน้ โดย TUMD ร้อยละ 100)
Maguro Limited Liability Company
(MGR) (ถือหุน้ โดย TUMD ร้อยละ 100)

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

จัดตัง� ขึ�น
ในประเทศ

สัดส่วนเงิ นลงทุนโดยบริ ษทั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละ
ร้อยละ

ผูล้ งทุน

สหรัฐอเมริกา

100.00

100.00

ผูล้ งทุน

ลักเซมเบิรก์

90.00

90.00

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารทะเล
บรรจุกระป๋ องและแช่แข็ง

รัสเซีย

90.00

90.00

หยุดดําเนินกิจการ

รัสเซีย

90.00

90.00

หยุดดําเนินกิจการ

รัสเซีย

90.00

90.00

ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุปของบริ ษทั ย่อยที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มอี าํ นาจควบคุมที� มีสาระสําคัญ

สําหรับปี สิ� นสุดวันที�
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ยอดรวมของส่วนได้เสียทีไ� ม่มี
อํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ส่วนทีเ� ป็ นของ
ส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุม
เงินปั นผลจ่ายให้ส่วนได้เสียทีไ� ม่มี
อํานาจควบคุมในระหว่างปี

บริษทั
บริษทั
ไทยยูเนี� ยน ไทยยูเนี� ยน ฟี ดมิ ลล์
ซีฟ้ ดู จํากัด
จํากัด (มหาชน)
พันบาท
พันบาท

Indian Ocean
Tuna Limited
พันบาท

รวม
พันบาท

472,738

1,533,015

571,266

2,577,019

77,561

76,439

112,629

266,629

-

176,410

73,422

249,832

* ฮ่องกง หมายความถึง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทั ย่อย
ทีถ� อื โดยกลุ่มบริษทั ไม่แตกต่างจากสัดส่วนทีถ� อื หุน้ สามัญ

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ในเดือ นมกราคม พ.ศ. 2564 TFM ได้ทํ า ข้อ ตกลงผู้ถือ หุ้นเพื�อ ลงทุ น ร้อ ยละ 51 ใน AMG-Thai Union Feedmill (Private)
Limited ซึ�งจัดตัง� ทีป� ระเทศปากีสถาน ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 340 ล้านรูปีปากีสถาน หรือจํานวนเทียบเท่า 69.9 ล้านบาท
เพื�อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ ายอาหารสัตว์ ในระหว่างปี AMG-TFM ได้เรียกชําระค่าหุ้นคิดเป็ นจํานวนเงิน 153 ล้านรูปี
ปากีสถาน หรือจํานวนเทียบเท่า 31 ล้านบาท
ในระหว่ า งปี ITC ได้ เ ปลี� ย นชื�อ บริษั ท จากเดิม “บริษั ท สงขลาแคนนิ� ง จํ า กัด (มหาชน) (SCC)” เป็ น “บริษั ท ไอ-เทล
คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน) (ITC)” ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ITC ได้จดั ตัง� บริษทั ย่อยแห่งใหม่คอื Japan Pet Nutrition
Co., Ltd. ในประเทศญี�ป่ ุน เพื�อดําเนินธุรกิจนํ าเข้าและจัดจําหน่ ายอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ท�เี กี�ยวข้อ งกับสัตว์ ซึ�งมีสดั ส่ วน
การถือหุน้ ร้อยละ 90 โดยมีจํานวนหุน้ สามัญจํานวน 50,000 หุน้ มูลค่าทีต� ราไว้หุน้ ละ 100 เยน บริษัทย่อยได้เรียกชําระค่าหุน้
เป็ นจํานวน 4,500,000 เยน หรือเทียบเท่าจํานวน 1.4 ล้านบาท
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ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 TUGe ใช้สิท ธิท�จี ะซื�อส่ ว นได้เ สียที�ไ ม่ มีอํ านาจควบคุม จากผู้ถือหุ้น เดิม ของ Rügen Fisch
ซึ�งกลุ่มบริษทั เคยรับรูไ้ ว้เป็ นส่วนหนึ�งของหนี�สนิ หมุนเวียนอื�น การใช้สทิ ธิดงั กล่าวส่งผลให้สดั ส่ วนการถือหุน้ ของกลุ่มเพิม� ขึ�น
จากร้อยละ 51 เป็ นร้อยละ 100 โดยราคาซื�อคิดเป็ นจํานวนเงินรวม 44.8 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ากับ 1,703.1 ล้านบาท

77

78
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บริ ษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ น

รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ย่อยแต่ละรายทีม� สี ่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุมทีม� สี าระสําคัญต่อกลุ่มบริษทั ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
งบแสดงฐานะการเงิ นโดยสรุป
บริษทั ไทยยูเนี� ยน
ซีฟ้ ดู จํากัด
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

บริ ษทั ไทยยูเนี� ยน
ฟี ดมิ ลล์ จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

ส่วนที�หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี�สนิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ

1,332,239
(771,593)
560,646

1,189,200
(824,163)
365,037

1,591,005
(532,347)
1,058,658

1,044,802
(885,529)
159,273

2,343,918
(2,933,163)
(589,245)

2,147,233
(2,711,875)
(564,642)

5,267,162
(4,237,103)
1,030,059

4,381,235
(4,421,567)
(40,332)

ส่วนที�ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี�สนิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ

528,380
(123,411)
404,969

569,497
(111,656)
457,841

1,320,860
(150,044)
1,170,816

1,334,996
(129,703)
1,205,293

2,022,483
(63,336)
1,959,147

1,963,135
(165,832)
1,797,303

3,871,723
(336,791)
3,534,932

3,867,628
(407,191)
3,460,437

965,615

822,878

2,229,474

1,364,566

1,369,902

1,232,661

4,564,991

3,420,105

ณ วันที� 31 ธันวาคม

สินทรัพย์สุทธิ

Indian Ocean Tuna Limited
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
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บริ ษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป และงบกระแสเงิ นสดโดยสรุป

3,043,335
(20,912)
3,710
(17,202)
4,391
(12,811)

4,615,924
214,795
3,609
218,404
(7,354)
211,050

4,183,810
453,109
(39,069)
414,040
414,040

8,643,426
282,951
282,951
37,846
320,797

กํ า ไร (ขาดทุ น) ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสีย ที�ไม่ มีอํ า นาจ
ควบคุม
เงินปันผลจ่ายให้กบั ส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุม

77,561
-

(10,411)
7,350

103,415
176,410

137,470
40,713

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีเ� พิม� ขึน� (ลดลง) สุทธิ

(24,137)
(50,608)
71,912
(2,833)

305,955
(65,269)
(240,254)
432

342,421
(304,107)
285,146
323,460

563,723
(307,981)
(260,562)
(4,820)

รายได้
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

รวม
พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

8,497,922
274,511
274,511
103,951
378,462

16,357,009
659,115
3,288
662,403
12,182
674,585

15,725,067
706,708
(35,359)
671,349
108,342
779,691

112,629
73,422

109,958
61,164

293,605
249,832

237,017
109,224

661,565
(293,053)
(319,031)
49,481

645,277
(236,026)
(286,423)
122,828

979,849
(647,768)
38,027
370,108

1,514,955
(609,276)
(787,239)
118,440

04 เอกสารแนบ

3,097,659
161,369
(321)
161,048
(18,310)
142,738

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

Indian Ocean Tuna Limited
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

03 งบการเงิ น

บริ ษทั ไทยยูเนี� ยน
ฟี ดมิ ลล์ จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

บริษทั ไทยยูเนี� ยน
ซีฟ้ ดู จํากัด
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

277
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รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เพิม� ขึน�
ส่วนแบ่งขาดทุน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมจากการทยอยซื�อ
การจัดประเภทรายการใหม่ไปยังเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินปั นผลรับ
ภาษีจากเงินปั นผลรับ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี
9,043,879
3,045,248
(214,201)
20,525
(205,131)
888,294
12,578,614
10,082,375
54,020
(522,883)
(23,592)
(155,661)
(249,918)
(118,699)
(14,835)
(6,928)
9,043,879
788,757
3,000,550
3,789,307
788,757
788,757

81

ฮ่องกง

ผูน้ ําเข้าและจัดจําหน่ ายอาหารสําเร็จรูป

23.21

8.78

48.83
20.00
25.00

10

25.00
15.43
54.53

-

8.78

48.83
20.00
25.00

-

25.00
15.43
54.53

8,360,546
9,149,303

8,405,059
12,194,366

40,884
43,446

40,884

44,070
95,940
8,179,652

788,757

3,789,307
44,070
95,940
8,180,719

-

37,500
71,922
679,335
3,000,550

37,500
71,922
679,335

6,381,809
12,578,614

43,445

697,385

70,269
680,584
4,890,126

6,196,805

3,015,558

606,456
1,225,586
1,349,205

6,348,644
9,043,879

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

82

04 เอกสารแนบ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

-

582,594

64,911
572,461
5,128,678

2,695,235

-

503,377
1,023,852
1,168,006

เงินลงทุนของกลุ่มบริษทั ใน Avanti Feeds Limited รวมเป็ นร้อยละ 24.21 (ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ร้อยละ 24.21)
บริษทั จัดประเภทเงินลงทุนในบริษทั ดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม เนื�องจากบริษทั มีสทิ ธิออกเสียงในบริษทั ร่วมไม่เกินกึง� หนึ�งของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง� หมด
เงินลงทุนของบริษทั ใน RBF คิดเป็ นร้อยละ 10 บริษทั จัดประเภทเงินลงทุนในบริษทั ดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม เนื�องจากบริษทั มีตวั แทนในคณะกรรมการของบริษทั ร่วมดังกล่าว ซึง� แสดงถึงการมีอทิ ธิพลอย่างเป็ น
สาระสําคัญ

อินเดีย

ไทย
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
ผูผ้ ลิตและส่งออกอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากกุง้

ผูผ้ ลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากอาหารทะเล
ผูจ้ ดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
ผูล้ งทุน

ไทย

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปั ง สี แต่งกลิน� และ
สารเคมีซง�ึ ใช้ในการการปรุงอาหาร เครื�องดื�ม
โภคภัณฑ์ และธุรกิจโรงแรม

16.2 เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วม

(3)

75,430
76,933
(28,850)
(123,513)
ไทย
อินเดีย
อินเดีย

ในระหว่างไตรมาสที� 2 ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษทั วัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทร�ี ะบุได้ทไ�ี ด้มาและหนี�สนิ ทีร� บั มาสุทธิจาก
การซื�อธุรกิจของ TUMD เสร็จสิ�นแล้ว โดยผลของการวัดมูลค่ายุตธิ รรมไม่ได้มคี วามแตกต่างจากทีไ� ด้รายงานไว้ในงบการเงิน
สําหรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อย่างมีสาระสําคัญ กลุ่มบริษทั ได้ปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทไี� ด้มาและ
ค่าความนิยมแล้วในระหว่างปี เนื�องจากผลกระทบทีเ� กิดจากการปรับปรุงรายการดังกล่าวต่องบการเงินไม่เป็ นสาระสําคัญ โดย
การเปลีย� นแปลงสามารถสรุปได้ดงั นี�

ผูผ้ ลิตและส่งออกปูอดั
ผูผ้ ลิตและส่งออกอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากกุง้
ผูผ้ ลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากกุง้

การซื�อธุรกิจใน พ.ศ. 2563 ซึง� ดําเนินการเสร็จสิน� แล้ว

03 งบการเงิ น

(2)

รายละเอียดของการปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมเป็ นดังนี�
ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม� ขึน�
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเพิม� ขึน�
หนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิม� ขึน�
ค่าความนิยมลดลง

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

(1)

132,703
256,216
(123,513)
จัดตัง� ขึ�นในประเทศ

และผลการดำ � เนิ น งาน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที�ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
บริษทั ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จํากัด (ถือหุน้ โดย TUM ร้อยละ 49)
LDH (La Doria) Limited (ถือหุน้ โดย JWUK ร้อยละ 20)
Red Lobster Master Holdings. L.P. (RL) (ถือหุน้ โดย TUINA
และ GGCOF RL Blocker, LLC รวมร้อยละ 25)
Avanti Feeds Limited (บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อนิ เดีย) (1)
(ถือหุน้ โดย TUAIH ร้อยละ 8.78)
Helion Food Company Limited (HFHK)

การเปลีย� นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมระหว่างปี มดี งั ต่อไปนี�
ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุนหักด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีตามวิ ธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

01 การประกอบธุ ร กิ จ

ชื�อบริษทั
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที�ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริษทั ลัคกี� ยูเนี�ยน ฟู้ดส์ จํากัด
Avanti Feeds Limited (บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อนิ เดีย) (1)
Avanti Frozen Foods Private Limited (ถือหุน้ โดย Avanti Feeds
Limited ร้อยละ 60) (2)
บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (RBF) (3)

พันบาท
สัดส่วนเงินลงทุน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละ
ร้อยละ

ค่าความนิยม
ค่าความนิยม - ตามทีเ� คยแสดงไว้
การปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรม

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทั ร่วมมีดงั ต่อไปนี�

งบการเงิ น

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

278
279

83

84

(5,693,832)
(5,693,832)

6,429,993
(1,101,370)
(118,877)
5,209,746

6,146,594
(930,064)
(183,962)
5,032,568

281

4,088,813
2,121
4,090,934

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

7,751,613
(932,185)
(183,962)
6,635,466
9,150,801
(1,089,045)
(118,877)
7,942,879

4,236,554
(12,325)
4,224,229

(6,957,362)
(6,957,362)

(20,033,893)
(56,147,715)
(76,181,608)
(14,948,660)
(70,562,276)
(85,510,936)
(18,174,735)
(55,697,036)
(73,871,771)
(12,418,040)
(70,259,224)
(82,677,264)

20,563,371
61,764,831
82,328,202
24,203,685
67,737,244
91,940,929

สิ นทรัพย์สุทธิ
หัก ส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุมในบริษทั ร่วม
ตัดรายการระหว่างกัน
สินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ภาระผูกพันและหนี�สนิ ทีอ� าจเกิดขึน� ซึ�งเกี�ยวข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทั ในบริษัท ร่วม
ไม่มสี าระสําคัญต่อกลุ่มบริษทั

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษทั ร่วม

ณ วัน ที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มูลค่ายุ ติธ รรมของส่ ว นได้เสีย ของกลุ่ ม บริษัท ใน R&B Food Supply Plc ซึ�ง เป็ น บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจํานวน 4,500 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทั มี
จํานวน 3,015.56 ล้านบาท

บริ ษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ 3 R&B Food Supply Plc.เป็ นผู้ผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ขนมปั ง สิง� ปรุงรส สี กลิ�น เครื�องหอมและเคมีภ ัณฑ์
ประเภทอาหาร เพื�อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื�องดื�ม และเครื�องอุ ป โภค และธุ รกิจโรงแรม ทัง� นี� R&B Food
Supply Plc. เป็ นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์เพื�อการเติบโตของกลุ่มบริษทั ในธุรกิจด้านอาหาร

ข้อมูลทางการเงินสําหรับบริษทั ซึง� ปฏิบตั ติ ามวิธสี ่วนได้เสีย แสดงได้ดงั ต่อไปนี�

หมายเหตุ 2 Red Lobster ซึ�งเป็ นร้านอาหารทะเลที�มสี าขาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีการดําเนินงานอยู่ในหลายประเทศ
เช่น แคนาดา มาเลเซีย และญีป� ่ นุ ทัง� นี� Red Lobster เป็ นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์เพื�อการเติบโตของกลุ่มบริษทั ในธุรกิจบริการ
ด้านอาหาร

(436,636)
(357,946)
(794,582)

ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 มูล ค่ า ยุ ติธ รรมของส่ ว นได้เ สีย ของกลุ่ ม บริษัท ใน Avanti Feeds Limited ซึ�ง เป็ น บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศอินเดียมีจํานวน 7,947 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 จํานวน 6,592.57 ล้านบาท) และ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทั มีจํานวน 1,922.97 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 จํานวน 1,606.45 ล้านบาท)

(552,197)
(216,771)
(768,968)

หมายเหตุ 1 Avanti Feeds Limited เป็ น ผู้ผ ลิต และส่ ง ออกอาหารกุ้ ง ผลิต ภัณ ฑ์ แ ปรรู ปกุ้ง ไปทัว� โลก ทัง� นี� Avanti Feeds
Limited เป็ นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ในส่วนของการผลิตอาหารกุง้ และแปรรูปผลิตภัณฑ์กงุ้

(1,422,522)
(92,733)
(1,515,255)

วิธสี ่วนได้เสีย
วิธสี ่วนได้เสีย
วิธสี ่วนได้เสีย

10,029,388
58,148,551
68,177,939

หมายเหตุ 1
หมายเหตุ 2
หมายเหตุ 3

(1,978,423)
(86,281)
(2,064,704)

24.21
25.00
-

12,071,268
63,648,634
75,719,902

24.21
25.00
10.00

วิ ธีการวัดมูลค่า

2,627,583
2,255,812
4,883,395

อินเดีย
สหรัฐอเมริกา
ไทย

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

Avanti Feeds Limited
Red Lobster Group
R&B Food Supply Plc.

สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

Avanti Feeds Limited
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

ชื�อบริ ษทั

จัดตัง� ขึ�นใน
ประเทศ

Red Lobster Group
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

ลักษณะของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วมในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

3,038,742
1,966,780
5,005,522

รายการข้างล่างนี�แสดงรายชื�อบริษัทร่วม ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที�มสี าระสําคัญต่อกลุ่มบริษัทตามความเห็นของ
คณะกรรมการของกลุ่มบริษทั

04 เอกสารแนบ

7,906,400
1,360,468
9,266,868

รวม
พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

03 งบการเงิ น

9,093,675
2,121,830
11,215,505

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี� สิน
หนี�สนิ หมุนเวียน
หนี�สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี� สิน

01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

งบแสดงฐานะการเงิ นโดยสรุป ณ วันที� 31 ธันวาคม
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บริ ษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายได้
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)หลังภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง
ขาดทุนสําหรับปี จากการดําเนินงานทีย� กเลิก - สุทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
เงินปั นผลรับจากบริษทั ร่วม

16,784,255
904,357
(220,897)
683,460
(8,835)
674,625
99,891

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

17,077,619
1,978,586
(494,489)
1,484,097
1,484,097
87,732

3,383,982
597,702
(115,793)
481,909
(59,117)
13,644
436,436
-

3,116,378
694,412
(128,688)
565,724
(48,417)
2,507
519,814
-

Red Lobster Group
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

รวม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

63,084,336
(720,895)
(17,808)
(738,703)
23,955
(714,748)
-

83,252,573
781,164
(354,498)
426,666
(59,117)
28,764
396,313
99,891

52,184,554
(4,865,416)
117,278
(4,748,138)
(10,158)
(4,758,296)
-

งบการเงิ น

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุปสําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

Avanti Feeds Limited
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

72,378,551
(2,192,418)
(505,899)
(2,698,317)
(48,417)
(7,651)
(2,754,385)
87,732

ข้อมูลข้างต้นเป็ นจํานวนที�รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม (ซึ�งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่ วมดัง กล่าว) และปรับปรุงเกี�ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีข องกลุ่มบริษัท และ
บริษทั ร่วม
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และผลการดำ � เนิ น งาน

01 การประกอบธุ ร กิ จ

บริ ษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

Red Lobster
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

6,635,466
683,460
(8,835)
(301,104)
933,892
7,942,879
24.21%

5,826,281
1,484,097
(362,378)
(312,534)
6,635,466
24.21%

4,193,013*
103,500
(12,853)
4,283,660
10.00%

-

(5,693,832)
(738,703)
23,955
(548,782)
(6,957,362)
25.00%

(1,190,487)
(4,748,138)
(10,158)
254,951
(5,693,832)
25.00%

941,634
4,193,013
48,257
2,267
(301,104)
385,110
5,269,177

4,635,794
(3,264,041)
(10,158)
(362,378)
(57,583)
941,634

ส่วนได้เสียในบริษทั ร่วม
ค่าความนิยม
ปรับปรุงรายการสัญญาเช่า
ต้นทุนทางธุรกรรมจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้
มูลค่าตามบัญชี

1,922,971
1,922,971

1,606,446
1,606,446

428,366
2,587,192
3,015,558

-

(1,739,341)
7,240,498
(612,098)
1,067
4,890,126

(1,423,458)
6,507,606
44,530
5,128,678

611,996
9,827,690
(612,098)
1,067
9,828,655

182,988
6,507,606
44,530
6,735,124

04 เอกสารแนบ

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที� 1 มกราคม
ซื�อระหว่างปี
กําไร(ขาดทุน)ในระหว่างปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นในระหว่างปี
เงินปั นผล
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย� น
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที� 31 ธันวาคม
สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

03 งบการเงิ น

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

Avanti Feeds Limited
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษทั ร่วม

*มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย ณ วันทีซ� �อื เงินลงทุน

283

86
รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

นอกเหนือจากส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษทั ยังมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมทีแ� ต่ละรายไม่มสี าระสําคัญอีก
จํานวนหนึ�ง ซึง� ได้บนั ทึกเงินลงทุนโดยวิธสี ่วนได้เสีย
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พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

2,749,959

2,308,755

รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้ามีดงั ต่อไปนี�

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
จํานวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทั ในบริษทั ร่วม
กําไรสําหรับปี จากการดําเนินงานต่อเนื�อง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

331,756
18,797
350,553

331,416
(21,052)
310,364

16.3 เงิ นลงทุนในการร่วมค้า
การเปลีย� นแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้าระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี�
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
225,291
53,900
(65,952)
(54,856)
3,222
25,734
187,339

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 บริษทั ย่อยของกลุ่มบริษทั จําหน่ ายเงินลงทุนใน Seafood International Holdco ซึ�งเป็ นการร่วม
ค้า เป็ นจํานวนเงิน 1.1 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ากับ 43.2 ล้านบาท การจําหน่ ายเงินลงทุนนี�ทําให้เกิดผลขาดทุนทัง� สิ�นจํานวน
22.8 ล้านบาทรับรูใ้ นรายการขาดทุนอื�นในงบกําไรขาดทุน
ในระหว่างปี บริษทั ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จํากัด ได้เพิม� ทุนจดทะเบียนจากจํานวน 10 ล้านบาท เป็ นจํานวน 100
ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม� ทุนจํานวน 9 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทย่อยได้เรียกชําระค่าหุ้นเป็ น
จํานวนเงินทัง� สิน� 44.10 ล้านบาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม
มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมซึง� แต่ละรายไม่มสี าระสําคัญ

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เพิม� ขึน�
จําหน่ าย
ส่วนแบ่งขาดทุน
การจัดประเภทใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี

04 เอกสารแนบ

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ร่วมแต่ละรายที�ไม่มีสาระสําคัญ

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

03 งบการเงิ น

197,808
4,900
(4,606)
32,689
(5,500)
225,291

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
959
(959)
-

959
959

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่ อยของกลุ่มบริษัทเข้า ทําสัญญาจัดตัง� การร่วมค้า ใหม่ “บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีว ิต้า
จํากัด” โดยมีจํานวนหุ้นสามัญจํานวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท กิจการร่วมค้าได้เรียกชําระค่ าหุ้น เป็ น
จํานวน 9.80 ล้านบาท
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษทั จําหน่ ายเงินลงทุนใน Seafood International Two FZCO ซึ�งเป็ นการร่วมค้า และบริษทั
ได้ตกลงทีจ� ะจ่ายชําระเป็ นจํานวนเงิน 4.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 150.6 ล้านบาทให้แก่นักลงทุนรายอื�น การโอน
หุน้ และการจ่ายชําระเงินได้เสร็จสิ�นแล้ว
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ชื�อบริษทั

ลักษณะธุรกิ จ

เงินลงทุนในการร่วมค้าถือหุ้นโดยบริษัท
ผูจ้ ดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์
Seafood International Two
อาหาร
FZCO (การร่วมค้าของ TU
และบริษทั อื�นในสัดส่วน
50:50)
เงินลงทุนในการร่วมค้าถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
Moresby International
ผูล้ งทุนในธุรกิจการ
Holdings Inc.
จับปลา
(การร่วมค้าของ TUM และ
บริษทั อื�นในสัดส่วน 33:67)
ผูล้ งทุน
Seafood International
Holdco (การร่วมค้าของ
TUGe และบริษทั อื�นใน
สัดส่วน 41:59)
Aegir Seafood Company (1)
ผูผ้ ลิตตับปลา
ผูผ้ ลิตและจัดจําหน่าย
Food and Beverage United
อาหารโภชนาการ
Co., Ltd. (การร่วมค้าของ
และผลิตภัณฑ์
TUI และบริษทั อื�นในสัดส่วน
เครื�องดื�ม
49:51)
ผูผ้ ลิตและจัดจําหน่าย
บริษทั อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิตา้
อาหารเสริม
จํากัด (การร่วมค้าของ TUI
และบริษทั อื�นในสัดส่วน
49:51)
รวม
(1)

สัดส่วนเงินลงทุน
จัดตัง� ขึ�น พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ในประเทศ
ร้อยละ
ร้อยละ

ราคาทุน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิ ธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

สหรัฐ
อาหรับ
เอมิเรตส์

-

50.00

-

959

-

-

หมู่เกาะ
บริตชิ
เวอร์จน�ิ

33.22

33.22

170,655

170,655

112,779

134,913

หมู่เกาะเคย์
แมน

-

41.00

-

59,150

-

63,352

ไอซ์แลนด์
ไทย

49.00

49.00

20,372
49,000

20,372
4,900

22,737
42,099

22,126
4,900

ไทย

49.00

-

9,800

-

9,724

-

249,827

256,036

187,339

225,291

เงินลงทุนนี�เป็ นเงินให้กู้ยมื แก่บริษทั ดังกล่าว โดยกลุ่มบริษทั จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า เนื�องจากกลุ่มบริษทั มีสทิ ธิออกเสียงกึง� หนึ�งของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง� หมด

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการของกลุ่มบริษทั มีความเห็นว่า ไม่มกี ารร่วมค้ารายใดทีม� สี าระสําคัญต่อกลุ่มบริษทั
กลุ่มบริษทั ไม่มภี าระผูกพันและหนี�สนิ ทีอ� าจเกิดขึน� ซึ�งเกีย� วข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทั ในการร่วมค้า

88

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

284

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
จัดประเภทรายการใหม่
ค่าเสื�อมราคา
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
67,840
20,136
(2,675)
679
85,980
63,636
4,204
67,840
442,288
442,288
442,288
442,288

มูลค่ายุตธิ รรม
195,821
195,821
441,320
441,320

มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนอ้างอิงจากวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด โดยการใช้การพิจารณาราคาขายของทรัพย์สนิ
ทีม� ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันและข้อมูลตลาดทีเ� กีย� วข้อง มูลค่ายุตธิ รรมอยู่ในระดับ 2 ของลําดับชัน� มูลค่ายุตธิ รรม

จํา นวนเงิน ที�เ กี�ยวข้อ งกับอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน ที�ไ ด้รบั รู้ในกํ าไรหรือขาดทุน ได้แก่ รายได้จากการให้เ ช่ า ที�ดินแก่ กิจการ
ที�เกี�ยวข้อ งกัน จํ านวน 3 ล้านบาทต่ อ ปี (พ.ศ. 2563 จํานวน 3 ล้า นบาท) ซึ�ง รายได้ดงั กล่ าวจะถู กตัดรายการระหว่ า งกันออกใน
งบการเงินรวม

กลุ่มบริษทั มีอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนซึ�งเป็ นที�ดนิ และอาคาร และกลุ่มบริษทั ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรงที�เกิดจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
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31,038,078
(19,914,894)
(610,504)
10,512,680

1,510,703
(981,562)
(1,260)
527,881

424,310
846
120,311
(1,267)
(6,122)
(2,450)
140,694
(160,616)
12,175
527,881

1,311,173
(885,703)
(1,160)
424,310

890,423
(585,953)
(43)
304,427

301,628
517
24,392
(15,163)
(1,155)
992
86,632
(95,852)
2,436
304,427

901,411
(599,740)
(43)
301,628

2,189,561
2,189,561

2,847,489
2,746,783
(23,030)
(787)
(55,530)
(3,411,903)
86,539
2,189,561

2,847,489
2,847,489

90

57,750,573
(30,191,183)
(868,465)
26,690,925

25,909,875
85,730
3,685,371
(123,576)
(80,662)
(5,300)
(3,092,716)
(59,662)
371,865
26,690,925

54,029,108
(27,367,928)
(751,305)
25,909,875

04 เอกสารแนบ

18,646,228
(8,618,876)
(195,439)
9,831,913

9,950,617
21,643
378,279
(72,434)
(39,798)
12,467
2,161,059
(2,007,073)
(12,761)
120,681
10,512,680

28,686,557
(18,183,457)
(552,483)
9,950,617

03 งบการเงิ น

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

3,475,580
(89,898)
(61,219)
3,324,463

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

9,477,668
47,987
41,958
(3,337)
(32,800)
16,450
1,014,773
(822,764)
(46,901)
138,879
9,831,913

อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน

2,908,163
14,737
373,648
(8,345)
22,771
8,745
(6,411)
11,155
3,324,463

(4,606)
(4,606)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
เพิม� ขึน� จากการซื�อธุรกิจ
ซื�อเพิม� ขึน�
จําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
การจัดประเภทใหม่
โอนเข้า (ออก)
ค่าเสื�อมราคา
การด้อยค่า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

(54,856)
(54,856)

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

17,229,770
(7,615,702)
(136,400)
9,477,668

กลุ่มบริษทั มีส่วนได้เสียในการร่วมค้าทีแ� ต่ละรายไม่มสี าระสําคัญ ซึ�งได้บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้วธิ สี ่วนได้เสีย

3,052,708
(83,326)
(61,219)
2,908,163

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รวม
พันบาท

และผลการดำ � เนิ น งาน

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

ณ วันที� 31 ธันวาคม

01 การประกอบธุ ร กิ จ

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

การร่วมค้าที�แต่ละรายไม่มีสาระสําคัญ

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ติ ดตัง� และก่อสร้าง
พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ยานพาหนะ
พันบาท

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
จํานวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทั ในบริษทั ร่วม
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี จากการดําเนินงานต่อเนื�อง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

อาคารและ
ที�ดินและ
ส่วนปรับปรุงที�ดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร
พันบาท
พันบาท

225,291
งบการเงินรวม
เครื�องตกแต่ง
เครื�องจักรและ ติ ดตัง� และอุปกรณ์
อุปกรณ์โรงงาน
สํานักงาน
พันบาท
พันบาท

187,339

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

ณ วันที� 31 ธันวาคม
มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมซึง� แต่ละรายไม่มสี าระสําคัญ

18

17

งบการเงิ น

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

286
287

288

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ยานพาหนะ
พันบาท

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ติ ดตัง� และก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

3,475,580
(89,898)
(61,219)
3,324,463

18,646,228
(8,618,876)
(195,439)
9,831,913

31,038,078
(19,914,894)
(610,504)
10,512,680

1,510,703
(981,562)
(1,260)
527,881

890,423
(585,953)
(43)
304,427

2,189,561
2,189,561

57,750,573
(30,191,183)
(868,465)
26,690,925

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
เพิม� ขึน� จากการซื�อธุรกิจ (หมายเหตุฯ ข้อ 16.1)
ซื�อเพิม� ขึน�
จําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
การจัดประเภทใหม่
โอนเข้า (ออก)
ค่าเสื�อมราคา
การด้อยค่า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

3,324,463
5,578
44,178
(364,427)
1,778
24,367
(7,242)
32,852
3,061,547

9,831,913
44,955
13,875
(51,098)
(103,832)
163,263
353,837
(857,930)
(28,500)
158,428
9,524,911

10,512,680
20,105
289,720
(29,469)
(49,753)
(191,097)
1,356,139
(2,157,964)
(68,705)
148,753
9,830,409

527,881
442
197,871
(576)
(5,163)
3,322
127,212
(176,193)
9,449
684,245

304,427
4,350
17,816
(8,322)
(71)
245
46,415
(89,160)
3,428
279,128

2,189,561
3,334,384
(23)
(46,547)
(1,907,970)
77,253
3,646,658

26,690,925
75,430
3,897,844
(453,915)
(158,819)
(69,036)
(3,288,489)
(97,205)
430,163
27,026,898

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

3,224,766
(102,000)
(61,219)
3,061,547

18,292,388
(8,685,316)
(82,161)
9,524,911

29,547,515
(19,601,910)
(115,196)
9,830,409

1,731,744
(1,047,405)
(94)
684,245

871,072
(591,901)
(43)
279,128

3,646,658
3,646,658

57,314,143
(30,028,532)
(258,713)
27,026,898

งบการเงิ น

ที�ดินและ
อาคารและ
ส่วนปรับปรุงที�ดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร
พันบาท
พันบาท

งบการเงินรวม
เครื�องตกแต่ง
เครื�องจักรและ ติ ดตัง� และอุปกรณ์
อุปกรณ์โรงงาน
สํานักงาน
พันบาท
พันบาท

91

และผลการดำ � เนิ น งาน
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บริ ษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

889,610
889,610

3,327,269
(1,393,751)
1,933,518

3,793,249
(2,538,059)
1,255,190

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซื�อเพิม� ขึน�
จําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
การจัดประเภทใหม่
โอนเข้า (ออก)
ค่าเสื�อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

889,610
(1,856)
887,754

1,933,518
1,217
(189)
242,761
(172,951)
2,004,356

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

887,754
887,754

3,564,303
(1,559,947)
2,004,356

ยานพาหนะ
พันบาท

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ติ ดตัง� และก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

246,829
(148,746)
98,083

155,423
(108,834)
46,589

364,392
364,392

8,776,772
(4,189,390)
4,587,382

1,255,190
26,428
(6,207)
(8)
238,904
(277,927)
1,236,380

98,083
18,197
(91)
(482)
20
31,014
(42,847)
103,894

46,589
5,469
(2,582)
15,098
(18,313)
46,261

364,392
206,806
(2,017)
(725)
(214)
(527,777)
40,465

4,587,382
258,117
(12,753)
(1,404)
(194)
(512,038)
4,319,110

3,880,383
(2,644,003)
1,236,380

288,553
(184,659)
103,894

160,823
(114,562)
46,261

40,465
40,465

8,822,281
(4,503,171)
4,319,110

04 เอกสารแนบ

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร
พันบาท

03 งบการเงิ น

ที�ดินและ
ส่วนปรับปรุงที�ดิน
พันบาท

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
เครื�องตกแต่ง
ติ
ด
ตั
ง
� และอุปกรณ์
เครื�องจักรและ
สํานักงาน
อุปกรณ์ โรงงาน
พันบาท
พันบาท

289

92
รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

93

8,784,883
(4,824,634)
3,960,249
156,838
(118,387)
38,451
301,466
(217,219)
84,247
3,746,382
(2,729,585)
1,016,797

46,261
(1,491)
8,453
(14,772)
38,451
103,894
11,111
(269)
(30)
1,549
8,985
(40,993)
84,247
1,236,380
14,297
(6,512)
(102)
45,239
(272,505)
1,016,797

100,290
100,290

4,319,110
186,819
(8,800)
(132)
(8,677)
(528,071)
3,960,249

40,465
40,465
160,823
(114,562)
46,261
288,553
(184,659)
103,894
3,880,383
(2,644,003)
1,236,380

40,465
161,183
(10,226)
(91,132)
100,290

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ติ ดตัง� และก่อสร้าง
พันบาท
ยานพาหนะ
พันบาท
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
เครื�องตกแต่ง
เครื�องจักรและ ติ ดตัง� และอุปกรณ์
สํานั กงาน
อุปกรณ์ โรงงาน
พันบาท
พันบาท

8,822,281
(4,503,171)
4,319,110

และผลการดำ � เนิ น งาน

รวม
พันบาท

290

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ

291

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ค่าเสื�อมราคาได้แสดงรายการไว้ในงบกําไรขาดทุนดังนี�

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าเสื�อมราคา

3,026,560
14,888
247,041
3,288,489

2,808,612
11,518
272,586
3,092,716

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
455,129
1,313
71,628
528,070

442,731
1,230
68,077
512,038

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในต่างประเทศจํานวนรวม 162.62 ล้านบาท (พ.ศ. 2563
จํานวน 170.31 ล้านบาท) ได้นําไปจดจํานองไว้กบั สถาบันการเงินเพื�อคํ�าประกันวงเงินสินเชื�อและเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หมายเหตุฯ ข้อ 26)
19

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ สุทธิ และหนี� สินตามสัญญาเช่า สุทธิ

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ สุทธิ
ทีด� นิ และส่วนปรับปรุงทีด� นิ สุทธิ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร สุทธิ
เครื�องจักรและอุปกรณ์โรงงาน สุทธิ
เครื�องตกแต่ง ติดตัง� และอุปกรณ์สํานักงาน สุทธิ
ยานพาหนะ สุทธิ
รวมสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ สุทธิ

233,929
713,478
283,330
2,244
97,228
1,330,209

210,971
730,386
306,454
4,191
87,022
1,339,024

264,099
83,123
21,628
368,850

296,988
98,286
519
23,006
418,799

หนี� สินตามสัญญาเช่า สุทธิ
ส่วนทีห� มุนเวียน
ส่วนทีไ� ม่หมุนเวียน
รวมหนี�สนิ ตามสัญญาเช่า สุทธิ

351,223
808,816
1,160,039

414,227
787,091
1,201,318

96,759
292,016
388,775

96,701
332,867
429,568

94

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

3,592,153
(1,759,443)
1,832,710
887,754
887,754

ณ วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

2,004,356
228
(528)
28,455
(199,801)
1,832,710
887,754
887,754
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซื�อเพิม� ขึน�
จําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
การจัดประเภทใหม่
โอนเข้า (ออก)
ค่าเสื�อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

3,564,303
(1,559,947)
2,004,356
887,754
887,754
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ที�ดินและ
ส่วนปรับปรุงที�ดิน
พันบาท

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร
พันบาท

งบแสดงฐานะการเงินมีรายการทีเ� กีย� วข้องกับสัญญาเช่า ดังนี�

127,719
137,177

55,374
67,466
18,194
20,983

93,527
80,218
11,747
12,994

14,177
305
12,640
2,347
3,376
-

95
บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

1,159,250
(529,218)
630,032

631,849
(56,142)
54,325
630,032

3,489,368
(1,560,315)
1,929,053

1,625,711
510
27,463
(2)
(87)
22,673
510,044
(289,864)
32,605
1,929,053

2,839,006
(1,213,295)
1,625,711

36,400
(3,942)
32,458

10,833
36,400
(4,358)
(10,568)
151
32,458

35,725
(24,892)
10,833

177,933
(20,776)
157,157

173,217
(16,060)
157,157

177,933
(4,716)
173,217

28,615
(26,954)
1,661

2,095
341
222
(946)
(154)
103
1,661

31,620
(29,525)
2,095

113,022
113,022

496,487
108,666
(3,220)
21,243
(510,044)
(110)
113,022

496,487
496,487

64,618
(10,386)
54,232

38,583
15,649
54,232

48,969
(10,386)
38,583

96

19,227,135
(2,487,910)
(203,782)
16,535,443

15,511,874
48,194
153,726
(7,949)
(4,621)
42,970
(380,190)
29,696
1,141,743
16,535,443

17,788,981
(2,110,838)
(166,269)
15,511,874

04 เอกสารแนบ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

514,380

03 งบการเงิ น

13,906,666
(233,444)
(193,396)
13,479,826

513,553

251,263
(113,261)
138,002

กระแสเงินสดจ่ายทัง� หมดของสัญญาเช่า

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

16,686

12,391,040
9,622
448
(1,496)
29,696
1,050,516
13,479,826

63,112

142,059
1,321
1,278
(4,727)
(176)
(5,906)
4,153
138,002

214,838

1,077,431
(445,582)
631,849

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
เพิม� ขึน� จากการซื�อธุรกิจ
ซื�อเพิม� ขึน�
จําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
การจัดประเภทใหม่
โอนเข้า (ออก)
ค่าตัดจําหน่าย
การด้อยค่า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

548,107

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

12,832,054
(285,131)
(155,883)
12,391,040

รวม
พันบาท

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

249,756
(107,697)
142,059

การเพิม� ขึน� ของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ระหว่างปี
อื�น ๆ
พันบาท

และผลการดำ � เนิ น งาน

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ต้นทุนทางการเงินทีเ� กีย� วข้องกับสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายทีเ� กีย� วข้องกับสัญญาเช่าระยะสัน� (รวมอยู่ใน
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
ค่าใช้จ่ายทีเ� กีย� วข้องกับสัญญาเช่าซึง� สินทรัพย์มมี ลู ค่าตํ�า
ไม่รวมสัญญาเช่าระยะสัน� (รวมอยู่ในต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
ค่าใช้จ่ายทีเ� กีย� วกับการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปร

01 การประกอบธุ ร กิ จ

ค่าพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์
พันบาท

งบกําไรขาดทุนมีรายการทีเ� กีย� วข้องกับสัญญาเช่าดังต่อไปนี�

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์
ระหว่างทํา
ระหว่างทํา
พันบาท
พันบาท

76,562
20,821
5,470
17,135
119,988

ความสัมพันธ์
โปรแกรม
กับลูกค้า คอมพิ วเตอร์
พันบาท
พันบาท

72,439
23,195
519
14,665
110,818

เครื�องหมาย
ลิขสิ ทธิ�
การค้า
พันบาท
พันบาท

26,671
269,602
113,342
9,678
63,276
482,569
งบการเงินรวม

27,118
261,288
121,235
2,473
66,275
478,389

ความสัมพันธ์
กับผู้จดั
จําหน่ าย
พันบาท

ค่าเสื�อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ทีด� นิ และส่วนปรับปรุงทีด� นิ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื�องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื�องตกแต่ง ติดตัง� และอุปกรณ์สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื�อมราคาสําหรับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุทธิ

งบการเงิ น

20

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

บริ ษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

292
293

14,458,827
(273,585)
(198,721)
13,986,521

272,482
(125,718)
146,764

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

13,479,826
51,957
321
(12,468)
466,885
13,986,521

138,002
(5,949)
14,711
146,764

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
เพิม� ขึน� จากการซื�อธุรกิจ (หมายเหตุฯ ข้อ 16.1)
ซื�อเพิม� ขึน�
จําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
การจัดประเภทใหม่
โอนเข้า (ออก)
ค่าตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

13,906,666
(233,444)
(193,396)
13,479,826

251,263
(113,261)
138,002

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

เครื�องหมาย
ลิขสิ ทธิ�
การค้า
พันบาท
พันบาท

บริ ษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ความสัมพันธ์
กับผู้จดั
จําหน่ าย
พันบาท
36,400
(3,942)
32,458

32,458
(3,640)
28,818

36,400
(7,582)
28,818

ความสัมพันธ์
โปรแกรม
กับลูกค้า คอมพิ วเตอร์
พันบาท
พันบาท
3,489,368
(1,560,315)
1,929,053

1,929,053
35,441
(12)
(3,555)
19,553
164,755
(309,949)
15,442
1,850,728

3,779,538
(1,928,810)
1,850,728

1,159,250
(529,218)
630,032

630,032
23,255
(62,673)
19,294
609,908

1,230,796
(620,888)
609,908

199,727
(38,478)
161,249

157,157
21,794
(17,702)
161,249

177,933
(20,776)
157,157

ค่าพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์
พันบาท

งบการเงินรวม

01 การประกอบธุ ร กิ จ

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
03 งบการเงิ น

เครื�องหมาย
การค้า
พันบาท

04 เอกสารแนบ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
โปรแกรม
ค่าพัฒนา
โปรแกรม คอมพิ วเตอร์ ค่าพัฒนา ผลิ ตภัณฑ์
คอมพิ วเตอร์ ระหว่างทํา ผลิ ตภัณฑ์ ระหว่างทํา
พันบาท
พันบาท พันบาท
พันบาท

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิ
55,437
55,437
1,409,927
(250,010)
1,159,917
493,179
493,179
177,933
(4,716)
173,217
48,969
(10,386)
38,583

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซื�อเพิม� ขึน�
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
การจัดประเภทใหม่
โอนเข้า (ออก)
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

55,437
55,437
1,159,917
237
(23)
214
471,120
(184,599)
1,446,866
493,179
73,180
(20)
(471,120)
95,219
173,217
(16,060)
157,157
38,583 1,920,333
15,649
89,066
(23)
194
- (200,659)
54,232 1,808,911

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิ

55,437
55,437
1,880,075
(433,209)
1,446,866
95,219
95,219
177,933
(20,776)
157,157
64,618 2,273,282
- (453,985)
(10,386) (10,386)
54,232 1,808,911

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซื�อเพิม� ขึน�
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
การจัดประเภทใหม่
โอนเข้า (ออก)
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

55,437
55,437
1,446,866
693
(989)
7,538
146,571
(193,730)
1,406,949
95,219
87,304
1,139
(146,571)
37,091
157,157
21,794
(17,702)
161,249
54,232 1,808,911
12,604 100,601
(989)
8,677
(21,794)
- (211,432)
45,042 1,705,768

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิ

55,437
55,437
2,029,868
(622,919)
1,406,949
37,091
37,091
199,727
(38,478)
161,249
55,428 2,377,551
- (661,397)
(10,386) (10,386)
45,042 1,705,768
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บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

งบการเงิ น

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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20,129,357
(3,025,725)
(209,107)
16,894,525

55,428
(10,386)
45,042

64,018
64,018

32,141
(30,664)
1,477

16,535,443
76,933
157,199
(12)
(3,555)
26,071
(414,386)
516,832
16,894,525

54,232
12,604
(21,794)
45,042

113,022
108,833
6,518
(164,755)
400
64,018

1,661
1,721
(2,005)
100
1,477

19,227,135
(2,487,910)
(203,782)
16,535,443

64,618
(10,386)
54,232

113,022
113,022

รวม
พันบาท

28,615
(26,954)
1,661

อื�น ๆ
พันบาท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์
ระหว่างทํา
ระหว่างทํา
พันบาท
พันบาท
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รวม
พันบาท

2,185,445
(254,726)
(10,386)
1,920,333

01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

21

งบการเงินรวม
พันบาท
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พันบาท
พันบาท
19,936
80,342
314,108
414,386

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

25,813
62,170
292,207
380,190

1,274
1
210,158
211,433

1,293
9
199,357
200,659

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทั ไม่มสี นิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีต� ดิ ภาระคํ�าประกันวงเงินสินเชื�อ
การทดสอบการด้อยค่าของเครื�องหมายการค้า
เครื�อ งหมายการค้า ของกลุ่ ม บริษัท ได้ม าจากการรวมธุ ร กิจ โดยกลุ่ ม บริษัท ได้ พ ิจารณาถึง ความเสถีย รของผลการดํ า เนิ น งาน
ความแข็งแกร่งของเครื�องหมายการค้า และความตัง� ใจของผู้บริหาร เครื�องหมายการค้ามีอายุการให้ประโยชน์ ไม่จํากัดจึงไม่ ม ีการ
คิดการตัดจําหน่าย
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รบั คืนพิจารณาจากมูล ค่ายุติธรรมซึ�งคํานวณจากวิธีการแบบไม่รวมค่าสิทธิ (Relief-from-royalty method) และ
มูลค่าจากการใช้ (Value-in-use) โดยวิธกี ารแบบไม่รวมค่าสิทธิคํานวณจากรายได้ทไ�ี ด้จากเครื�องหมายการค้า และอัตราค่าธรรมเนียม
การใช้สทิ ธิซ�งึ พิจารณาจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของเครื�องหมายการค้าในตลาด วิธมี ูลค่าจากการใช้คํานวณจากการ
คิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
ข้อ สมมติฐานที�ใช้ในการคํานวณสําหรับ วิธีการแบบไม่ ร วมค่าสิท ธิ ได้แก่ อัตราค่ าธรรมเนี ย มการใช้สิท ธิแ ละอัตราคิดลดสํ า หรับ
เครื�องหมายการค้าทีม� ลู ค่าตามบัญชีทม�ี สี าระสําคัญ แสดงดังต่อไปนี�
John West
ร้อยละ 3.0 - 5.0
ร้อยละ 8.1 - 11.1

Petit Navire
ร้อยละ 12.0
ร้อยละ 7.5

King Oscar
ร้อยละ 5.0
ร้อยละ 7.3

Rugen Fisch
ร้อยละ 3.0
ร้อยละ 6.6

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

12,625,651
(238,168)
12,387,483

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
การเพิม� ขึน� จากการซื�อธุรกิจ (หมายเหตุฯ ข้อ 16.1)
การตัดจําหน่าย สุทธิ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

12,387,483
201,105
(176,468)
1,002,198
13,414,318

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

13,674,695
(260,377)
13,414,318

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
การเพิม� ขึน� จากการซื�อธุรกิจ (หมายเหตุฯ ข้อ 16.1)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

13,414,318
(123,513)
(165,000)
369,483
13,495,288

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

13,927,856
(432,568)
13,495,288

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

เครื�องหมายการค้า
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สทิ ธิ
อัตราคิดลด
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ค่าความนิ ยม สุทธิ

ค่าตัดจําหน่ายได้แสดงรายการไว้ในงบกําไรขาดทุนดังนี�

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าตัดจําหน่ าย

04 เอกสารแนบ

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างทําได้รวมต้นทุนในการพัฒนาและต้นทุนอื�น ๆ ซึ�งเกิดจากการพัฒ นาภายใน
กลุ่มบริษทั เอง

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

03 งบการเงิ น

ข้อสมมติฐานทีใ� ช้ในการคํานวณสําหรับวิธมี ลู ค่าจากการใช้ ได้แก่ อัตราการเติบโตและอัตราคิดลด แสดงดังต่อไปนี�
เครื�องหมายการค้า
Chicken of the Sea

อัตราการเติ บโต
ร้อยละ 1.5

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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อัตราคิ ดลด
ร้อยละ 7.5
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม

ข้อ สมมติฐ านที�ใ ช้ใ นการคํา นวณมู ล ค่า จากการใช้สํ า หรับหน่ ว ยทรัพ ย์ สิน ที�ก่อ ให้เ กิ ดเงิน สด (CGU) ที�มีมู ล ค่ า ค่ า ความนิ ย มที�มี
สาระสําคัญแสดงดังต่อไปนี�

ค่าความนิยมได้ถูกปั นส่วนให้แก่หน่ วยสินทรัพย์ทก�ี ่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ของกลุ่มบริษทั ทีถ� ูกกําหนดตามส่วนงานธุรกิจ ผูบ้ ริหาร
ของกลุ่มบริษทั มีการทบทวนผลดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจโดยแยกตามภูมศิ าสตร์และลักษณะของธุรกิจ
การปั นส่วนของค่าความนิยมให้แก่ส่วนงานธุรกิจสามารถแสดงได้ดงั นี�
งบการเงิ นรวม
ผลิ ตภัณฑ์อาหาร ผลิ ตภัณฑ์อาหาร
ผลิ ตภัณฑ์อาหาร ทะเลแช่แข็ง แช่เย็น สัตว์ ผลิ ตภัณฑ์เพิ� ม
ทะเลแปรรูป และธุรกิ จที�เกี�ยวข้อง มูลค่า และธุรกิ จอื�น
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ทวีปเอเชีย
ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริกา
การปั นส่วนค่าความนิยม

42,358
12,188,304
30,098
12,260,760

355,000
519,809
278,749
1,153,558

-

397,358
12,708,113
308,847
13,414,318

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ทวีปเอเชีย
ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริกา
การปั นส่วนค่าความนิยม

42,358
12,385,135
33,488
12,460,981

190,000
534,166
310,141
1,034,307

-

232,358
12,919,301
343,629
13,495,288

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี การปั นส่วนดัง กล่าวคํานวนจากประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีเงินได้ซ�ึง
อ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ�งได้รบั อนุ มตั จิ ากผู้บริหาร กระแสเงินสดหลังจากปี ท�ี 5 ใช้ประมาณการ
ของอัตราการเติบโตในตารางด้านล่าง อัตราการเติบโตดังกล่าวไม่สงู กว่าอัตราการเติบโตเฉลีย� ของธุรกิจทีห� น่ วยสินทรัพย์ก่อให้เกิดเงิน
สดนัน� ดําเนินงานอยู่
ในส่วนงานผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจทีเ� กี�ยวข้องในไทย มูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืนคํานวณโดยอ้างอิงจากมูลค่า
การใช้มจี ํานวนมากกว่ามูลค่าตามบัญชีอยู่ 77 ล้านบาท อัตราคิดลดร้อยละ 0.5 จะทําให้มลู ค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืนเท่ากับราคาตามบัญชี
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อัตราการเติบโต
อัตราคิดลด

ทวีปเอเชีย
ผลิ ตภัณฑ์อาหาร
ทวีปยุโรป
ทะเลแช่แข็ง แช่
เย็น และธุรกิ จที� ผลิ ตภัณฑ์อาหาร
ทะเลแปรรูป
เกี�ยวข้อง
0% - 1%
1.5%
7.5%
6.9%

ทวีปอเมริกา
ทวีปยุโรป ผลิ ตภัณฑ์
อาหารทะเลแช่แข็ง
ผลิ ตภัณฑ์อาหาร
แช่เย็น และธุรกิ จที� ทะเลแช่แข็ง แช่เย็น
เกี�ยวข้อง และธุรกิ จที�เกี�ยวข้อง
1.5%
2.5%
6.5%
7.5%

ข้อสมมติฐานเหล่านี�ได้ถูกใช้เพื�อการวิเคราะห์หน่ วยสินทรัพย์ทก�ี ่อให้เกิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ
อัตราการเติบโตที�ใช้จะสอดคล้องกับการคาดการณ์อตั ราการเติบโตของอุต สาหกรรม ส่วนอัตราคิดลดที�ใช้เป็ นอัตราก่อนหักภาษี
ทีส� ะท้อนถึงความเสีย� งซึง� เป็ นลักษณะเฉพาะทีเ� กี�ยวข้องกับส่วนงานนัน� ๆ
ในระหว่างปี กลุ่มบริษทั ได้ปรับลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมจํานวน 242 ล้านบาท ทีเ� กิดจากการลงทุนในธุรกิจการเลี�ยงกุ้งให้
เท่ากับมูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืนจํานวน 77 ล้านบาท โดยการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของความนิยมจํานวน 165 ล้านบาท ผล
ขาดทุนดังกล่าวได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม มูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืนของหน่ วยสินทรัพย์ทก�ี ่อให้เกิด
เงินสดพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้ โดยมูลค่าจากการใช้คาํ นวณจากการประมาณการกระแสเงินสดซึง� อ้างอิงจากประมาณการของ
ผลการดําเนินงานในอนาคตของธุรกิจดังกล่าวซึ�งได้รบั การอนุ มตั จิ ากผูบ้ ริหาร โดยใช้อตั ราคิดลดร้อยละ 7.5 ต่อปี มูลค่าตามบัญชีของ
ค่าความนิยมดังกล่าวไม่มนี ัยสําคัญเมื�อเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมทัง� หมด
22

ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถแสดงได้ดงั นี�

ณ วันที� 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์(หนี�สนิ )ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
2,350,826
(4,741,817)
(2,390,991)

2,056,799
(4,411,641)
(2,354,842)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
109,212
(56,124)
53,088

97,966
(55,140)
42,826

102

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

งบการเงิ น

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

298

42,826
5,725
4,537
53,088

103

(34,907)
5,739
(29,168)

32,937
3,386
2,894
65
43,244
7,373
89,899

(134,060)
(134,060)

33,286
14,573
(5,033)
42,826
4,716
(16,253)
(4,580)
(3,776)
(2,281)
107,335
39,044
7,726
396,487
(260,784)
(5,171)
262,463

(554)
4,719
3,600
10,872
5,142
(2,366)
526
1,560
(4,132)
15,867
400
35,634

03 งบการเงิ น
04 เอกสารแนบ

104

59,684
387,871
101,968
133,335
57,089
312,327
57,457
157,789
836,455
606,424
36,373
2,746,772

ณ วันที�
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พันบาท

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

22,585
396,019
100,054
126,174
89,135
207,358
17,887
142,764
400,856
985,401
33,771
2,522,004

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี�
ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน
พันบาท

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

(2,031,797)
54,615
29,097
(5,527)
(134,060)
(267,170)
(2,354,842)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
การจัด
ประเภท
ใหม่
พันบาท

และผลการดำ � เนิ น งาน

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

(2,354,842)
(28,850)
(33,940)
(62,899)
(3006)
92,546
(2,390,991)
ณ วันที� บันทึกเป็ นรายได้(รายจ่าย)ใน
1 มกราคม
กําไร กําไรขาดทุน
พ.ศ. 2563
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น
พันบาท
พันบาท
พันบาท

01 การประกอบธุ ร กิ จ

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื�อผลขาดทุนลูกหนี�การค้า
ค่าเผื�อมูลค่าสุทธิทค�ี าดว่าจะได้รบั และต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื�อการด้อยค่าและค่าเสื�อมราคาของทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี�สนิ และหนี�สนิ ต่าง ๆ
ขาดทุนทางภาษี
อื�น ๆ
รวม

ณ วันที� 1 มกราคม
เพิม� (ลด) จากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุฯ ข้อ 16.1)
เพิม� (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม� (ลด) ในกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
เพิม� ในส่วนของผูถ้ อื หุ้น
การจัดประเภทใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
เพิ�มขึ�น
จากการรวม
ธุรกิ จ
พันบาท

งบการเงิ น

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพย์และหนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี�

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

300
301

302

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การจัด
ประเภท
ใหม่
พันบาท

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน
พันบาท

ณ วันที�
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พันบาท

หนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื�อมราคาของทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กําไรหรือขาดทุน
สัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
อื�น ๆ
รวม

(380,507)
(3,566,501)

23,722
1,126

-

(3,333)
(12,389)

-

(5,553)
(292,069)

(365,671)
(3,869,833)

(32,147)
(433,037)
(29,772)
(105,443)
(6,394)
(4,553,801)

(288,542)
(2,929)
85,572
(39,271)
5,458
(18,502)
(233,366)

6,286
17,355
23,641

(19,562)
(35,284)

-

569
(261)
313
(1,721)
(9,943)
5,861
(302,804)

(287,973)
(29,051)
(329,797)
(70,764)
(109,928)
(38,597)
(5,101,614)

สิ นทรัพย์(หนี� สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

(2,031,797)

29,097

(5,527)

54,615

(134,060)

(267,170)

(2,354,842)

งบการเงิ น

ณ วันที� บันทึกเป็ นรายได้(รายจ่าย)ใน
1 มกราคม
กําไร กําไรขาดทุน
พ.ศ. 2563
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น
พันบาท
พันบาท
พันบาท

งบการเงินรวม
เพิ� มขึ�น
จากการรวม
ธุรกิจ
พันบาท

105
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บริ ษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ค่าเผื�อการด้อยค่าและค่าเสื�อมราคาของทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที�
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พันบาท

59,684

4,966

-

-

-

5,035

69,685

387,871

40,631

-

-

-

19,331

447,833

101,968
133,335
57,089
312,327
57,457
157,789
836,455
606,424
36,373
2,746,772

(26,682)
(36,587)
4,702
69
(32,516)
28,159
(320,020)
(354,086)
14,532
(676,832)

(4,349)
9,023
4,674

75
75

-

1,135
3,579
2,804
82,815
417
3,005
135,204
9,156
13,656
276,137

76,421
100,327
60,321
395,211
25,358
197,976
651,639
261,494
64,561
2,350,826

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

303

106

04 เอกสารแนบ

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สัญญาอนุ พนั ธ์ทางการเงิน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี�สนิ และหนี�สนิ ต่าง ๆ
ขาดทุนทางภาษี
อื�น ๆ
รวม

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิ น
พันบาท

03 งบการเงิ น

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื�อผลขาดทุนลูกหนี�การค้า
ค่าเผื�อมูลค่าสุทธิทค�ี าดว่าจะได้รบั และต้นทุนของสินค้าคงเหลือ

เพิ� มขึ�น
จากการรวม
ธุรกิ จ
พันบาท

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

ณ วันที�
1 มกราคม
พ.ศ. 2564
พันบาท

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้(รายจ่าย)ใน
กําไร กําไรขาดทุน
ส่วนของ
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น
ของผู้ถือหุ้น
พันบาท
พันบาท
พันบาท

304

บริ ษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หนี� สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื�อมราคาของทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กําไรหรือขาดทุน
สัญญาอนุ พนั ธ์ทางการเงิน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
อื�น ๆ
รวม
สิ นทรัพย์(หนี� สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

งบการเงิ นรวม
บันทึกเป็ นรายได้(รายจ่าย)ใน
กําไร กําไรขาดทุน
ส่วนของ
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น
ของผู้ถือหุ้น
พันบาท
พันบาท
พันบาท

เพิ� มขึ�น
จากการรวม
ธุรกิ จ
พันบาท

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิ น
พันบาท

ณ วันที�
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พันบาท

(365,671)
(3,869,833)
(287,973)

49,126
875,224
(154,153)

-

-

(13,186)
(15,664)
-

(19,108)
(140,584)
(31,772)

(348,839)
(3,150,857)
(473,898)

(29,051)
(329,797)
(70,764)
(109,928)
(38,597)
(5,101,614)

(10,042)
(124,472)
31,259
15,876
(39,926)
642,892

(27,914)
(38,172)
(1,487)
(67,573)

(532)
(2,549)
(3,081)

(28,850)

(32,324)
(748)
(3,771)
44,716
(183,591)

(99,863)
(492,441)
(40,253)
(97,823)
(37,843)
(4,741,817)

(2,354,842)

(33,940)

(62,899)

(3,006)

(28,850)

92,546

(2,390,991)

งบการเงิ น

ณ วันที�
1 มกราคม
พ.ศ. 2564
พันบาท
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บริ ษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สิ นทรัพย์(หนี� สิน)ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

7,438
8,572
35,539
51,549

(6,909)
837
37,524
18,559
3,042
53,053

(6,636)
(6,636)

529
2,773
37,524
54,098
3,042
97,966

207
(926)
(15,069)
9,978
9,345
3,535

715
6,996
7,711

736
2,562
22,455
71,072
12,387
109,212

(2,263)
(16,000)
(18,263)

417
(36,633)
(2,264)
(38,480)

1,603
1,603

(1,846)
(36,633)
(16,661)
(55,140)

2,384
16,597
(2,281)
(14,510)
2,190

(3,174)
(3,174)

538
(20,036)
(22,116)
(14,510)
(56,124)

33,286

14,573

(5,033)

42,826

5,725

4,537

53,088

108
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีทย�ี งั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรูไ้ ม่เกินจํานวนทีเ� ป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ� ะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน� กลุ่มบริษทั ไม่ได้รบั รู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้จํานวน 1,354 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 จํานวน 1,406 ล้านบาท) ทีเ� กิดจากรายการขาดทุนจํานวน 6,708 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 จํานวน 6,800 ล้านบาท) ทีส� ามารถยกไปเพื�อหักกลบกับกําไรทางภาษีใน
อนาคต โดยรายการขาดทุนจํานวน 5,415 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 จํานวน 4,738 ล้านบาท) จะหมดอายุระหว่างปี 2565 ถึง 2581 (พ.ศ. 2563 ระหว่างปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2582)

04 เอกสารแนบ

หนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื�อมราคาของทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
หนี�สนิ สัญญาอนุ พนั ธ์
อื�น ๆ
รวม

ณ วันที�
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พันบาท

03 งบการเงิ น

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื�อผลขาดทุนลูกหนี�การค้า
สินทรัพย์สญ
ั ญาอนุ พนั ธ์
สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื�น ๆ
รวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
บันทึกเป็ นรายได้/(รายจ่าย)ใน
ณ วันที� บันทึกเป็ นรายได้/(รายจ่าย)ใน
กําไรขาดทุน
31 ธันวาคม
กําไรขาดทุน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
พ.ศ. 2563
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

ณ วันที�
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พันบาท

01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
23

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและอุปกรณ์
เงินมัดจําและเงินคํ�าประกัน
อื�น ๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
24

25
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
437,892
257,556
153,876
849,324

215,859
244,831
143,906
604,596

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
24,058
590
24,648

26,285
26,285

เงิ นเบิกเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน� จากสถาบันการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสัน�
ทรัสต์รซี ที และสินเชื�อเพื�อการส่งออก
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน�
จากสถาบันการเงิน

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

ณ วันที� 31 ธันวาคม

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

194,622
8,969,489
403,382

267,162
9,057,258
4,081,669

7,909,636
92,282

85,839
6,057,659
745,926

9,567,493

13,406,089

8,001,918

6,889,424

ณ วันที� 31 ธันวาคม เงินกู้ยมื ระยะสัน� ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบีย� ระหว่างร้อยละ 0.75 ต่อปี ถึงร้อยละ 5.65 ต่อปี และจะครบกําหนดชําระ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เงินกูย้ มื ระยะสัน� ดังกล่าวไม่มหี ลักทรัพย์ค�าํ ประกัน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษทั และบริษทั มีอตั ราดอกเบี�ยถัวเฉลี�ยของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน� จากสถาบัน
การเงินร้อยละ 1.39 ต่อปี และร้อยละ 1.37 ต่อปี ตามลําดับ (พ.ศ. 2563 ร้อยละ 1.20 ต่อปี และร้อยละ 1.41 ต่อปี ตามลําดับ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม

เจ้าหนี�การค้า - กิจการอื�น
เจ้าหนี�การค้า - กิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน
(หมายเหตุฯ ข้อ 42)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี�อ�นื - กิจการอื�น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี�อ�นื - กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
เงินปั นผลค้างจ่าย
เงินมัดจําและรายได้รบั ล่วงหน้า
เจ้าหนี�ค่าซื�อทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - กิจการอื�น
เจ้าหนี�ค่าซื�อทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - กิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

12,047,608

10,573,982

2,150,640

1,811,875

181,697
8,361,471
39,590
36,611
333,601

196,069
7,611,107
37,678
23,808
258,136

562,135
783,323
14,558
11,387
53,169

369,562
727,199
114
1,415
54,378

344,201

360,075

35,112

41,985

6,009
21,350,788

6,715
19,067,570

3,610,324

84
3,006,612

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประกอบด้วยประมาณการหนี�สนิ สําหรับคดีความตามกฎหมายตามทีไ� ด้อธิบายไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 44
26

เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น สุทธิ

ณ วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

ส่วนทีถ� งึ กําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ส่วนทีไ� ม่หมุนเวียน
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ

12,586,006
13,097,363
25,683,369

12,499,210
12,680,492
25,179,702

1,624,950
12,782,849
14,407,799

1,508,378
12,484,222
13,992,600

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

วงเงินสินเชื�อดังกล่าวคํ�าประกันโดยสินค้าคงเหลือ (หมายเหตุฯ ข้อ 13) ของกลุ่มบริษทั

เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น
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109

110

01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

27

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ น
รวม
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
พันบาท

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เพิม� ขึน�
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
การจ่ายคืนเงินกูย้ มื
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย� น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี

14,407,799
12,306,800
(110,167)
34,291
(1,900,129)
906,112
38,663
25,683,369

13,992,600
12,124,300
(110,167)
34,291
(1,769,000)
907,678
25,179,702

ในระหว่างปี บริษัทเข้าทําสัญญาเงินกู้ยมื ส่งเสริมความยังยื
� นชนิดไม่มหี ลักประกันกับสถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศไทยและ
ประเทศญี�ป่ ุนด้วยวงเงิน สิน เชื�อรวมเป็ นจํานวน 12,000 ล้านบาท เพื�อใช้ในการคืน หนี�ท�มี อี ยู่ รวมถึงวัตถุประสงค์ท ั �วไปของบริษัท
สําหรับอัตราดอกเบี�ยนัน� มีความเชื�อมโยงกับตัวบ่งชี�ผลการดําเนินงานด้านความยังยื
� น ซึ�งหากบริษัทสามารถดําเนินการเพื�อบรรลุ
เป้ าหมายด้านความยั �งยืนตามที�ระบุไว้ ก็จะได้รบั ส่วนลดอัตราดอกเบี�ย ซึ�งตัวบ่งชี�ผลการดําเนินงานด้านความยังยื
� นสําหรับบริษัทที�
กําหนดไว้คอื การรักษาอันดับในดัชนีความยั �งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้ าหมาย และเพิม�
การกํากับดูแลในห่วงโซ่อุปทานด้วยการใช้การตรวจสอบด้วยวิธอี เิ ล็กทรอนิกส์ให้มากขึ�น และ/หรือ มีการตรวจสอบบนเรือประมงปลาทู
น่าให้มากยิง� ขึน� ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษทั ได้เบิกเงินกูย้ มื มาแล้วทัง� จํานวน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็ นสัญญากู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่งเพื�อใช้
ในการดําเนินงาน ซื�อเครื�องจักร ลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า และก่อสร้างโรงงาน เงินกู้ยมื จํานวน 33.46 ล้านบาท
(พ.ศ. 2563 จํานวน 90.54 ล้านบาท) คํ�าประกันโดยทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษทั (หมายเหตุฯ ข้อ 18) โดยกลุ่มบริษทั และ
บริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามเงื�อนไขต่าง ๆ ทีร� ะบุไว้ในสัญญาวงเงินสินเชื�อ รวมทัง� รักษาอัตราส่วนทางการเงินบางประการ และรวมถึงการ
จํากัดการก่อหนี� การทําสัญญาเช่าเพื�อการลงทุน รายจ่ายฝ่ ายทุน รายการเกีย� วกับกิจการในกลุ่มบริษทั การจัดสรรและจ่ายเงินปันผล
วงเงิ นกู้ยืม
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
21,915 ล้านบาท
210 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
8 ล้านยูโร
15,000 ล้านรูเปี ย
-

หุ้นกู้ สุทธิ

บริษทั ได้ออกหุน้ กูช้ นิดไม่มหี ลักประกัน ระบุช�อื ผูถ้ อื ไม่มผี แู้ ทนถือหุน้ กูแ้ ละไม่ดอ้ ยสิทธิ ซึง� มีรายละเอียดดังนี�

หุ้นกู้

อัตรา
ดอกเบีย�
(ร้อยละต่อปี )

ครัง� ที� 1/2554 ชุดที� 3
5.02
ครัง� ที� 1/2557 ชุดที� 3
4.69
ครัง� ที� 1/2557 ชุดที� 4
5.18
ครัง� ที� 2/2557 ชุดที� 1
4.21
ครัง� ที� 2/2557 ชุดที� 2
4.58
ครัง� ที� 1/2559 (เงินเหรียญสหรัฐฯ)
3.66
ครัง� ที� 2/2559 ชุดที� 2
2.32
ครัง� ที� 2/2559 ชุดที� 3
2.79
ครัง� ที� 1/2560 ชุดที� 2
2.91
ครัง� ที� 1/2560 ชุดที� 3
3.58
ครัง� ที� 1/2560 ชุดที� 4
3.94
ครัง� ที� 1/2562 ชุดที� 1
2.78
ครัง� ที� 1/2562 ชุดที� 2
3.00
Sustainability-Linked Bond (1)
2.47
Sustainability-Linked Bond (2)
2.27
Sustainability-Linked Bond (3)
3.36
รวมหุน้ กู้ - ราคาตามมูลค่า
หัก ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
รวมหุน้ กู้ สุทธิ
หัก ส่วนของหุน้ กูท้ ถ�ี งึ กําหนดชําระภายในหนึ�งปี สุทธิ
หุน้ กู้ระยะยาว สุทธิ

อายุ

วันครบกําหนด

10 ปี
7 ปี
10 ปี
7 ปี
10 ปี
10 ปี
5 ปี
7 ปี
5 ปี
7 ปี
10 ปี
7 ปี
10 ปี
7 ปี
5 ปี
10 ปี

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
9 ตุลาคม พ.ศ. 2564
9 ตุลาคม พ.ศ. 2567
11 เมษายน พ.ศ. 2569
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
19 มกราคม พ.ศ. 2565
19 มกราคม พ.ศ. 2567
19 มกราคม พ.ศ. 2570
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2572
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2571
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2574

งบการเงินรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิจการ
จํานวน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
หน่ วย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันหน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
1,500
1,550
1,050
1,000
3,500
75
2,000
2,000
2,000
2,500
4,000
2,000
4,000
5,000
4,500
1,500

1,050
3,500
2,519
2,000
2,000
2,500
4,000
2,000
4,000
5,000
4,500
1,500
34,569
(44)
34,525
(2,000)
32,525

1,500
1,550
1,050
1,000
3,500
2,266
2,000
2,000
2,000
2,500
4,000
2,000
4,000
29,366
(25)
29,341
(6,049)
23,292

หุ้น กู้ดงั กล่ า วข้า งต้น ระบุ ให้บริษัท ต้ อ งปฏิบ ัติตามข้อกํา หนดต่ าง ๆ เช่ น การรักษาอัตราส่วนหนี� สิน สุท ธิต่อ ส่วนของผู้ถือ หุ้น และ
อัตราส่วนของความสามารถในการชําระดอกเบี�ยและเงื�อนไขต่าง ๆ ที�ระบุไว้ในข้อกําหนดการออกหุ้นกู้ เช่น ต้องไม่จ่ายเงินปั นผล
ในรูปของเงินสดในแต่ละปี บญ
ั ชีเป็ นจํานวนเกินกว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิประจําปี ในงบการเงินรวม เป็ นต้น

กลุ่มบริษทั มีวงเงินสินเชื�อประเภทเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงินหลายแห่งทีย� งั ไม่ได้ใช้ดงั นี�

สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินรูเปี ย
สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา

04 เอกสารแนบ

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การเปลีย� นแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปี แสดงได้ดงั นี�

ณ วันที� 31 ธันวาคม

03 งบการเงิ น

26,868 ล้านบาท
239 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
20 ล้านยูโร
1 ล้านดอลลาร์แคนาดา

ในระหว่างปี บริษทั มีการออกหุน้ กู้ส่งเสริมความยังยื
� นให้กบั ผูล้ งทุนสถาบัน ชนิดระบุช�อื ผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน มีอตั รา
ดอกเบี�ยคงทีต� ่อปี โดยมีลกั ษณะทางการเงินแบบ Step up/Step down ซึ�งเป็ นโครงสร้างทีม� อี ตั ราดอกเบี�ยที�เพิม� ขึ�นหรือลดลงขึน� อยู่กบั
ความสําเร็จของการดําเนินงานสู่เป้ าหมายด้านความยังยื
� น โดยมีการเชื�อมโยงอัตราดอกเบี�ยของหุน้ กูก้ บั เป้ าหมายด้านความยั �งยืนของ
กลุ่ มบริษัท (Sustainability Performance Targets หรือ SPTs) ซึ�ง ประกอบด้ว ย การขึ�นทะเบีย นใน DJSI Emerging Markets และ
ได้รบั การจัดอันดับเป็ น 10 บริษัท แรกของ DJSI Food Products Industry Index การลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทัง� หมด ซึ�งรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง� ทางตรงและทางอ้อมจากการใช้พลังงานให้ได้รอ้ ยละ 4 ต่อปี และการเพิม� การตรวจสอบ
ด้วยวิธอี เิ ล็กทรอนิกส์ และ/หรือ มีผสู้ งั เกตการณ์ตรวจสอบบนเรือประมงปลาทูน่า โดยผูล้ งทุนในหุน้ กูส้ ่งเสริมความยั �งยืนของบริษทั ใน
ครัง� นี�จะมีโอกาสได้รบั อัตราดอกเบีย� ทีเ� พิม� ขึน� หรือลดลงในปี พ.ศ. 2566 และ ปี พ.ศ. 2569

111

112

พ.ศ. 2563

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พันบาท

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ออกหุน้ กูเ้ พิม�
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้ กู้
การจ่ายคืนหุน้ กู้
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้รอตัดจ่าย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย� นทีย� งั ไม่เกิดขึน� จริง
ราคาตามบัญชีปลายปี

29,340,852
11,000,000
(27,277)
(6,050,000)
7,144
253,957
34,524,676

มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นกู้ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2563 มีจํานวน 35,466 ล้านบาท และ 30,757 ล้านบาท ตามลําดับ
มูลค่ายุตธิ รรมดังกล่าวอ้างอิงจากราคาปิ ดทีอ� ้างอิงจากสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย ณ วันทีใ� นงบแสดงฐานะการเงิน ซึ�งจัดเป็ นข้อมูล
ระดับที� 2 ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรม
หนี� สินหมุนเวียนอื�น

ณ วันที� 31 ธันวาคม

สิทธิทจ�ี ะซื�อส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุมของ
บริษทั ย่อยต่างประเทศ
อื�น ๆ
รวมหนี�สนิ หมุนเวียนอื�น

04 เอกสารแนบ

311

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การเปลีย� นแปลงของหุน้ กู้ในระหว่างปี สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�

28

03 งบการเงิ น

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

886,503
886,503

1,677,856
818,930
2,496,786

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

88,218
88,218

177,005
177,005

ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทั ได้ซ�อื เงินลงทุนในบริษทั Rugen Fisch AG ร้อยละ 51 และกลุ่มบริษทั ยังมีสทิ ธิทจ�ี ะซื�อและผูถ้ อื หุน้ รายอื�น
ทีถ� อื ส่วนทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุมมีสทิ ธิทจ�ี ะขายสําหรับส่วนได้เสียคงเหลือจํานวนร้อยละ 49 ซึง� สามารถใช้สทิ ธิได้ถงึ พ.ศ. 2564 ซึง� ทําให้
กลุ่มบริษทั มีภาระทีจ� ะต้องรับซื�อส่วนได้เสียในส่วนทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุมจํานวนร้อยละ 49
ในระหว่างปี กลุ่มบริษทั ใช้สทิ ธิทจ�ี ะซื�อส่วนได้เสียที�ไม่มอี ํานาจควบคุมจากผูถ้ อื หุน้ เดิม ส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของกลุ่มเพิม� ขึ�นจาก
ร้อยละ 51 เป็ นร้อยละ 100 (หมายเหตุฯ 16)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

ณ วันที� 31 ธันวาคม
หนี�สนิ ในงบแสดงฐานะการเงิน
- ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

3,191,678

2,700,091

963,628

748,414

กําไรหรือขาดทุนทีร� วมอยู่ในงบกําไรขาดทุน
- ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

384,921

267,861

125,719

84,053

การวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

226,394

15,667

135,786

-

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษี ยณอายุ
โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุเป็ นโครงการจ่ายผลตอบแทนงวดสุดท้ายให้แก่พนักงาน โดยผลประโยชน์ท ี�พนักงานจะได้รบั
ขึน� อยู่กบั ระยะเวลาการทํางานและเงินเดือนในปี สุดท้ายก่อนทีจ� ะเกษียณอายุ
การเคลื�อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในระหว่างปี มีดงั นี�
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ณ วันที� 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบนั
ต้นทุนบริการในอดีต
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย�
การวัดมูลค่าใหม่
ขาดทุนทีเ� กิดจากการเปลีย� นแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ขาดทุนทีเ� กิดจากการเปลีย� นแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
ขาดทุนทีเ� กิดจากประสบการณ์
เพิม� ขึน� จากการรวมธุรกิจ
การจ่ายชําระผลประโยชน์
การจัดประเภทรายการใหม่
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย� น
ณ วันที� 31 ธันวาคม

113

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

2,700,091

2,545,033

748,414

694,776

255,296
73,198
56,427
384,921

202,569
6,248
59,044
267,861

67,897
46,349
11,473
125,719

68,655
6,248
9,150
84,053

27,468

1,450

177

-

50,776
148,150
226,394

5,907
8,310
15,667

2,010
133,599
135,786

-

(131,602)
11,874
3,191,678

4,059
(149,373)
16,844
2,700,091

(35,855)
(10,436)
963,628

(30,415)
748,414
114

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

30

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีใ� ช้เป็ นดังนี�
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

1.6 - 2.4
2.3 - 5.0
1.9 - 19.2

0.5 - 3.5
2.0 - 7.0
2.0 - 30.0

1.2 - 2.5
3.0 - 7.0
3.0 - 30.0

งบการเงิ นรวม
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ที�กาํ หนดไว้
การ
เพิ� มขึ�น
ลดลง
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
เปลี�ยนแปลง
ร้อยละ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
(211,849)
233,917
(208,112)

(155,637)
250,961
(235,244)

230,456
(208,903)
249,875

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ที�กาํ หนดไว้
การ
เพิ� มขึ�น
ลดลง
เปลี�ยนแปลง
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ร้อยละ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม� ขึน� ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน

1
1
20

(59,506)
64,911
(74,706)

(47,289)
58,518
(79,386)

63,406
(58,498)
92,204

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การออกหุน้
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การออกหุน้
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

จํานวนหุ้นที�ออก
และเรียกชําระ
หุ้น

หุ้นสามัญ
พันบาท

ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้น
พันบาท

รวม
พันบาท

4,771,815,496
4,771,815,496
4,771,815,496

1,192,954
1,192,954
1,192,954

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

21,141,283
21,141,283
21,141,283

หุ้นสามัญจดทะเบียนทัง� หมดมีจํานวน 5,971,815,496 หุ้น (พ.ศ. 2563 จํานวน 5,971,815,496 หุ้น) ราคามูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
(พ.ศ. 2563 จํานวน 0.25 บาท) มีหนุ้ จํานวน 4,771,815,496 หุน้ (พ.ศ. 2563 จํานวน 4,771,815,496 หุน้ ) ทีไ� ด้ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ตามบทบัญ ญัติแ ห่ ง พระราชบัญ ญัติบ ริษั ท มหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 ในกรณี ท�ีบ ริษั ท เสนอขายหุ้น สูง กว่ า มูล ค่า ที�จดทะเบียนไว้
บริษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่วนเกินนี�ตงั � เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุน้ และส่วนเกินมูลค่าหุน้ นี�จะนําไปจ่ายเงินปั นผลไม่ได้

พ.ศ. 2563
พันบาท

ตามมติทป�ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื�อวันที� 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้อนุ มตั ใิ ห้บริษัทดําเนินการซื�อหุน้ คืนได้ในระหว่างระยะเวลา
หกเดือนนับตัง� แต่วนั ที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยกําหนดวงเงินสูงสุดทีใ� ช้ในการซื�อหุ้นคืนไม่เกิน
3,000 ล้านบาท และจํานวนหุ้นที�จะซื�อคืนไม่เกิน 200 ล้านหุน้ ซึ�งคิดเป็ นร้อยละ 4.19 ของหุน้ ทีจ� ําหน่ ายและได้รบั ชําระแล้วทัง� หมด
โดยกําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุน้ ทีซ� �อื คืนจะกระทําภายหลัง 6 เดือนนับแต่การซื�อหุน้ คืนเสร็จสิ�น แต่ไม่เกิน 3 ปี

187,532
(220,825)
290,358

ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทได้ดําเนินการซื�อหุ้นทุนคืนตามโครงการซื�อหุ้นคืนโดยวิธีการซื�อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน
117 ล้านหุน้ รวมเป็ นจํานวน 1,519 ล้านบาท จํานวนเงินสําหรับการซื�อหุน้ ทุนคืนแสดงเป็ นรายการหักจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั
ถือหุน้ ทุนซื�อคืนไว้เพื�อรอการจําหน่ายอีกครัง� หนึ�งในเวลาต่อไป
31

พ.ศ. 2563
พันบาท
53,996
(52,184)
101,148

การวิเคราะห์ค วามอ่อนไหวข้างต้นนี�อ้างอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ�ง ขณะทีใ� ห้ขอ้ สมมติอ�ืนคงที� ในทางปฏิบตั ิ
สถานการณ์ ดงั กล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื�องอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทก�ี ําหนดไว้ทม�ี ตี ่อการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ เี ดียวกันกับ การคํานวณหนี�สนิ
ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุทร�ี บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
วิธกี ารและประเภทของข้อสมมติทใ�ี ช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลีย� นแปลงจากปี ก่อน

หุ้นกู้ที�มีลกั ษณะคล้ายทุน

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บริษทั ได้มกี ารออกแบบหุน้ กู้ทม�ี ลี กั ษณะคล้ายทุน กล่าวคือ เป็ นหุน้ กู้ดอ้ ยสิทธิไม่มกี ําหนดระยะเวลา
(Perpetual) และไม่มหี ลักประกันในสกุล เงินบาทเป็ นจํานวนเงินรวมทัง� สิ�น 6,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดงั กล่า วเสนอขายแก่ผู้ลงทุ น
สถาบันและผูล้ งทุนรายย่อยทัวไป
� หุน้ กูด้ งั กล่าวมีค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้จํานวน 50.31 ล้านบาท ซึง� แสดงเป็ นส่วนหนึ�งของส่วนของ
เจ้าของในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หุน้ กูท้ ม�ี ลี กั ษณะคล้ายทุนดังกล่าวชําระคืนเงินต้นเพียงครัง� เดียวเมื�อเลิกบริษทั หรือเมื�อบริษทั ใช้สทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กู้ ในระยะเวลา 5 ปี แรก
หุ้น กู้ ด้อ ยสิท ธิดัง กล่ า วมีอัต ราดอกเบี�ย คงที�ร้อ ยละ 5 ต่ อ ปี และหลัง จากนั น� อัต ราดอกเบี�ย จะปรับ โดยคํ า นวณจากอัต ราอ้ า งอิง
ส่วนต่างในด้านเครดิต และอัตราคงทีต� ามทีก� ําหนดไว้ในสัญญาในระหว่างปี ท �ี 6 ถึงปี ท�ี 25 ปี ท�ี 26 ถึงปี ท�ี 50 และตัง� แต่ปีท�ี 51 เป็ นต้น
ไปและมีกําหนดชําระดอกเบี�ยทุกสามเดือน อย่างไรก็ดี บริษัทมีสทิ ธิเลื�อนการชําระดอกเบี�ยได้โดยไม่จํากัดเวลาและจํานวนครัง� และ
ผูถ้ อื หุน้ กูจ้ ะไม่มสี ทิ ธิได้รบั ผลตอบแทนใด ๆ บนดอกเบีย� ทีเ� ลื�อนชําระ
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษทั มีหุน้ กู้ทม�ี ลี กั ษณะคล้ายทุนจํานวน 6,000 ล้านบาท ก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้จํานวน
50.31 ล้านบาท ซึง� แสดงเป็ นส่วนหนึ�งของส่วนของเจ้าของ
ในระหว่างปี บริษทั ได้จ่ายดอกเบีย� ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ กูเ้ ป็ นจํานวน 300 ล้านบาท โดยรับรูเ้ ป็ นส่วนหนึ�งของกําไรสะสมทีย� งั ไม่ได้จดั สรร

115

116

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

1.6 - 3.1
3.1 - 7.0
2.7 - 27.5

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็ นดังนี�

1
1
20
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ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้น และหุ้นทุนซื�อคืน

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุของพนักงานของกลุ่มบริษทั
และบริษทั ประมาณ 14 ปี และ 11 ปี ตามลําดับ (พ.ศ. 2563 ประมาณ 17 ปี และ 13 ปี ตามลําดับ)

อัตราคิดลด
อัตราการเพิม� ขึน� ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน

04 เอกสารแนบ

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มบริษทั และบริษทั คาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุของพนักงานภายใน 1 ปี ขา้ งหน้าเป็ นจํานวนประมาณ 369 ล้านบาท
และ 256 ล้านบาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2563 จํานวน 382 ล้านบาท และ 181 ล้านบาท ตามลําดับ)

อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราการเพิม� ขึน� ของเงินเดือน (ร้อยละ)
อัตราการหมุนเวียน (ร้อยละ)

03 งบการเงิ น

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน
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03 งบการเงิ น

เงิ นปันผล

34

สํารองรายการป้ องกันความเสี�ยง

กลุ่มบริษทั มีสาํ รองรายการป้ องกันความเสีย� งทีเ� กีย� วเนื�องกับเครื�องมือป้ องกันความเสีย� ง ดังต่อไปนี�

สํารอง
รายการป้ องกัน
ความเสี�ยงใน
กระแสเงิ นสด
พันบาท

ในวันที� 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทีป� ระชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มมี ติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษัท
ในอัตราหุน้ ละ 0.32 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 1,490 ล้านบาท บริษทั จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้วในวันที� 8 กันยายน พ.ศ. 2563
ในวันที� 5 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ของบริษทั ได้มมี ติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิสาํ หรับผลการ
ดํา เนิ นงานประจํา ปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นรวมเป็ น จํ า นวนเงิน 3,352 ล้ านบาท แต่ เนื� องจากมติท�ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื�อวันที� 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ ือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็ นเงิน
จํานวน 1,490 ล้านบาท ซึง� ได้จ่ายแล้วเมื�อวันที� 8 กันยายน พ.ศ. 2563 จึงคงเหลือเงินปั นผลจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท รวมเป็ นเงิน
จํานวน 1,862 ล้านบาท ซึง� จ่ายแล้วในวันที� 21 เมษายน พ.ศ. 2564
ในวันที� 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทีป� ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ในอัตราหุน้ ละ 0.45 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นจํานวนรวม 2,095 ล้านบาท บริษทั จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้วในวันที� 7 กันยายน พ.ศ. 2564
สํารองตามกฎหมาย
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ณ วันที� 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม

315

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ในวัน ที� 27 มีน าคม พ.ศ. 2563 ที�ประชุ ม คณะกรรมการของบริษัท ได้มีม ติอ นุ ม ัติก ารจ่ า ยเงิน ปั น ผลระหว่ า งกาลในอัต ราหุ้ น ละ
0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินจํานวน 1,050 ล้านบาท ซึ�งมีการจ่ายในวันที� 22 เมษายน พ.ศ. 2563 ทัง� นี� อัตราการจ่ายเงิน ปั นผล
เป็ นไปตามมติท�ปี ระชุมคณะกรรมการเมื�อ วันที� 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ�งได้อนุ มตั ิไปก่อนหน้ านี� และเปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับปี ส�นิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทัง� นี� เพื�อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ถือ หุ้นอันเนื�องมาจากการเลื�อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี พ.ศ. 2563 ซึง� เป็ นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
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149,295
149,295

149,295
149,295

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
149,295
149,295

149,295
149,295

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจากหักส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี�จะมีมูลค่ าไม่น้อยกว่ าร้อ ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี�ไม่สามารถนํ าไปจ่ าย
เงินปั นผลได้
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สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การเปลีย� นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมรับรูใ้ น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
การจัดประเภทจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นไปกําไรขาดทุน
- รายได้จากการขาย
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย� น
- กําไรอื�น
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย� น
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564
การเปลีย� นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมรับรูใ้ น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
การจัดประเภทจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นไปกําไรขาดทุน
- รายได้จากการขาย
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย� น
- กําไรอื�น
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย� น
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ นรวม
ต้นทุน เงิ นลงทุนสุทธิ
ในการ
ในการ
ป้ องกัน ดําเนิ นงานใน
ความเสี�ยง ต่างประเทศ
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

280,126

(19,168)

-

260,958

1,116,536

(158,192)

-

958,344

(250,284)
(1,300,369)
28,368
(1,042)
(126,665)

19,607
253
(157,500)

(250,284)
- (1,300,369)
19,607
28,621
(1,042)
(284,165)

(126,665)

(157,500)

-

(284,165)

2,911,202

(303,200)

(215,129)

2,392,873

(1,188,721)
(1,167,083)
21,098
(238)
449,593

160,487
4,539
(295,674)

- (1,188,721)
- (1,167,083)
160,487
25,637
(238)
(215,129)
(61,210)

118

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

314

01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การเปลีย� นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
การจัดประเภทจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นไปกําไรขาดทุน
- รายได้จากการขาย
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย� น
- กําไรอื�น
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564
การเปลีย� นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
การจัดประเภทจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นไปกําไรขาดทุน
- รายได้จากการขาย
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย� น
- กําไรอื�น
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

36

รวม
พันบาท

150,630
1,335,301

(19,168)
(158,192)

131,462
1,177,109

(85,069)
(1,300,369)
4,780
105,273

19,607
253
(157,500)

(85,069)
(1,300,369)
19,607
5,033
(52,227)

105,273
1,662,455

(157,500)
(303,200)

(52,227)
1,359,255

(392,403)
(1,167,083)
(2,080)
206,162

160,487
4,539
(295,674)

(392,403)
(1,167,083)
160,487
2,459
(89,512)

รายได้จากการขาย

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

รายได้จากการขาย (หมายเหตุฯ ข้อ 46)
รายได้จากการบริหารจัดการ
รวม

04 เอกสารแนบ
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ต้นทุน
สํารองรายการ
ในการป้ องกัน
ป้ องกันความเสี�ยง
ในกระแสเงิ นสด
ความเสี�ยง
พันบาท
พันบาท

35

03 งบการเงิ น

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
บัตรภาษีรบั
รายได้ค่าบริหารจัดการ
อื�น ๆ
รวมรายได้อ�นื
37

141,047,695
141,047,695

132,402,436
132,402,436

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
19,183,855
543,238
19,727,093

20,103,773
425,848
20,529,621
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งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
156,218
123,263
478,089
757,570

177,120
2,402
525,634
705,156

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
8,252
16,819
271,283
296,354

16,434
12,602
279,426
308,462

กําไร (ขาดทุน) อื�นสุทธิ

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายทีด� นิ อาคาร
และอุปกรณ์สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย� นสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) จากเครื�องมือทางการเงินสุทธิ
(หมายเหตุฯ ข้อ 45.3)
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
อื�นๆ
รวมกําไร (ขาดทุน) อื�นสุทธิ
38

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

รายได้อ�ืน

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

(10,501)
1,641,072
341,994

(2,702)
(24,447)
939,889

(1,055)
1,198,933
(493,784)

9,571
(173,187)
152,859

(24,086)
33,517
1,981,996

(6,169)
906,571

154,649
(93)
858,650

63
(10,694)

ต้นทุนทางการเงิ น

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

การตัดจําหน่ายต้นทุนในการจัดหาเงิน
ดอกเบี�ยจ่าย
ดอกเบี�ยจ่ายตามหนี�สนิ สัญญาเช่า (หมายเหตุฯ ข้อ 19)
ต้นทุนทางการเงินอื�น

41,435
1,614,471
55,374
18,767

24,671
1,616,512
67,466
15,789

41,435
1,459,971
18,194
1,192

24,671
1,411,673
20,983
15

รวมต้นทุนทางการเงิน

1,730,047

1,724,438

1,520,792

1,457,342

120

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การเปลีย� นแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา
วัตถุดบิ และวัสดุสน�ิ เปลืองใช้ไปและการซื�อสินค้าสําเร็จรูป
(กลับรายการ)ค่าเผื�อสินค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิทจ�ี ะได้รบั
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื�อมราคาของทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ (หมายเหตุฯ ข้อ 17, 18 และ 19)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (หมายเหตุฯ ข้อ 20)
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา
40

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั สําหรับกําไรทางภาษีสาํ หรับปี
การปรับปรุงจากปี กอ่ น
รวมภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุฯ ข้อ 22)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง (เพิม� ขึน� )
หนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิม� ขึน� (ลดลง)
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

319

ภาษีเงินได้สําหรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษทั และบริษทั มีจํานวนทีแ� ตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคุณกับอัตราภาษีของ
กลุ่มบริษทั และบริษทั โดยมีรายละเอียดดังนี�
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

(3,156,381)
93,294,482
82,468
17,646,412

241,832
81,444,333
82,542
15,744,084

(119,742)
13,012,217
(27,379)
2,947,657

694,937
11,379,884
(12,764)
2,782,937

3,769,553

3,575,285

638,888

632,026

97,205
414,386
106,403

29,966
380,190
162,930

211,433
24,664

200,659
18,668

ภาษีเงินได้

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

04 เอกสารแนบ

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

03 งบการเงิ น

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พันบาท
พันบาท
758,715
(51,123)
707,592

834,202
(81,341)
752,861

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
13,793
(3,491)
10,302

6,870
(4,082)
2,788

676,832
(642,892)
33,940

(262,463)
233,366
(29,097)

(3,535)
(2,190)
(5,725)

(53,053)
38,480
(14,573)

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษี เงินได้

741,532

723,764

4,577

(11,785)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษี เงินได้
- จากการดําเนินงานต่อเนื�อง
- จากการดําเนินงานทีย� กเลิก
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษี เงินได้

741,532
741,532

723,764
723,764

4,577
4,577

(11,785)
(11,785)

121

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

กําไรก่อนภาษีเงินได้จากการดําเนินงานต่อเนื�อง
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จากการดําเนินงานทีย� กเลิก
รวมกําไรก่อนภาษีเงินได้

9,013,244
9,013,244

7,278,998
(46,222)
7,232,776

5,714,189
5,714,189

2,641,405
2,641,405

2,144,893

1,540,254

1,142,838

528,281

(1,497,023)
(523,906)
282,919
(107,059)

(1,242,643)
(32,974)
231,585
(27,312)

(1,264,156)
(17,425)
69,438
-

(709,795)
(18,562)
66,260
-

(706)

(23,016)

-

-

178,335
(51,123)
268,992
46,210
741,532

288,142
(81,341)
(7,382)
78,451
723,764

72,689
(3,491)
4,684
4,577

124,889
(4,082)
1,224
(11,785)

ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีรอ้ ยละ 8.29 ถึงร้อยละ 29
(พ.ศ. 2563 ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 34)
ผลกระทบ
รายได้ทไ�ี ม่ตอ้ งเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายทีส� ามารถหักภาษีเพิม� เติม
ค่าใช้จ่ายทีไ� ม่สามารถหักภาษี
การใช้ขาดทุนทางภาษีทผ�ี ่านมาซึง� ยังไม่เคยมีการรับรู้
การรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากขาดทุน
ทางภาษีและผลแตกต่างชัวคราวที
�
ย� งั ไม่เคยมีการรับรู้
ขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชั �วคราวทีไ� ม่ได้
บันทึกเป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การปรับปรุงจากปี ก่อน
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงอัตราภาษี
อื�น ๆ
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

อัตราภาษีเงินได้ทแ�ี ท้จริงของกลุ่มบริษทั เท่ากับร้อยละ 8.23 (พ.ศ. 2563 ร้อยละ 10.01) การเปลี�ยนแปลงของอัตราภาษีเงินได้ทแ�ี ท้จริง
ของกลุ่มบริษทั เกิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทไ�ี ม่ได้รบั รู้ ซึ�งเป็ นผลจากการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์เพิม� เติมทางภาษี
ทีเ� กีย� วข้องกับการดําเนินงานของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ
อัตราภาษีเงินได้ทแี� ท้จริงของบริษทั เท่ากับร้อยละ 0.08 (พ.ศ. 2563 ร้อยละ -0.45)

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

39

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

318

122

01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

41
งบการเงิ นรวม

31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ก่อนภาษี ภาษี เพิ� ม(ลด)
หลังภาษี
พันบาท
พันบาท
พันบาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ก่อนภาษี ภาษี เพิ� ม(ลด)
หลังภาษี
พันบาท
พันบาท
พันบาท

(226,394)

9,023

(217,371)

(15,667)

5,739

(9,928)

20,525
6,542

(1,487)

20,525
5,055

(23,592)
(1,427)

-

(23,592)
(1,427)

กําไร(ขาดทุน)จากการวัด
มูลค่าใหม่สาํ หรับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จจาก
เงินลงทุนทีร� บั รูต้ ามวิธสี ่วนได้เสีย
สํารองอื�น
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
ของสิทธิทจ�ี ะซื�อตราสารทุนสุทธิ
จากภาษีเงินได้
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า
ยุตธิ รรมของตราสารทุน
สํารองรายการป้ องกันความเสีย� ง
การแปลงค่างบการเงิน

49,727

-

49,727

181,209

-

181,209

(17,699)
(211,746)
1,683,927

(32,263)
(38,172)

(17,699)
(244,009)
1,645,755

(21)
573,744
1,160,989

(28,621)
17,355

(21)
545,123
1,178,344

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

1,304,882

(62,899)

1,241,983

1,875,235

(5,527)

1,869,708

สําหรับปี สิ�นสุดวันที�

กําไร(ขาดทุน)จากการวัด
มูลค่าใหม่สาํ หรับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า
ยุตธิ รรมของตราสารทุน
สํารองรายการป้ องกันความเสีย� ง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

04 เอกสารแนบ
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ภาษีเงินได้ทเ�ี กีย� วข้องกับองค์ประกอบในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นมีดงั นี�

สําหรับปี สิ�นสุดวันที�

03 งบการเงิ น

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ก่อนภาษี ภาษีเพิ� ม(ลด)
หลังภาษี
ก่อนภาษี ภาษี เพิ� ม(ลด)
หลังภาษี
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

(135,786)

6,996

(128,790)

-

-

-

(712)
39,744
(96,754)

(2,459)
4,537

(712)
37,285
(92,217)

188,722
188,722

(5,033)
(5,033)

183,689
183,689

123

กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื�น) ส่วนที�เป็ นของบริษัทใหญ่ด้วยจํานวนหุ้น สามัญ
ถัวเฉลีย� ถ่วงนํ�าหนักตามจํานวนหุน้ ทีอ� อกอยู่ในระหว่างปี

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
กําไรสุทธิสาํ หรับปี ทเ�ี ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ของบริษทั ใหญ่ (พันบาท)
- จากการดําเนินงานต่อเนื�อง
- จากการดําเนินงานทีย� กเลิก
กําไรสุทธิสาํ หรับปี ทเ�ี ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ของบริษทั ใหญ่ (พันบาท)
หัก ดอกเบีย� จ่ายหุน้ กูท้ ม�ี ลี กั ษณะคล้ายทุน (พันบาท)
(หมายเหตุฯ ข้อ 31)

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย� ถ่วงนํ�าหนักทีถ� อื โดย
ผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่ (พันหุน้ )
กําไรต่อหุ้นขัน� พื�นฐาน (บาทต่อหุ้น)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

8,012,996
-

6,292,312
(46,222)

5,527,612
-

2,653,190
-

8,012,996

6,246,090

5,527,612

2,653,190

(300,000)
7,712,996

(300,823)
5,945,267

(300,000)
5,227,612

(300,823)
2,352,367

4,655,133

4,713,523

4,655,133

4,713,523

1.66

1.26

1.12

0.50

บริษทั ไม่มกี ารออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี ทน�ี ําเสนอรายงาน ดังนัน� จึงไม่มกี ารนําเสนอกําไรต่อหุน้ ปรับลด
การเปลี�ยนแปลงในจํา นวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี�ยถ่ วงนํ� าหนั กสํา หรับปี ส�นิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เมื�อเปรียบเทียบกับ ปี ก่อ น
เนื�องจากหุน้ ทุนซื�อคืน (หมายเหตุฯ ข้อ 30)

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายการต่อไปนี�เป็ นรายการทีม� สี าระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
42.1 รายได้

รายได้ดอกเบีย�
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า

รายได้เงิ นปันผล
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม

รายได้อ�ืน
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
บริษทั ทีเ� กีย� วข้องกันอื�น
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42.2 การซื�อสิ นค้าและบริ การ, สิ นทรัพย์ถาวร และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

บริษัทเป็ นบริษทั ใหญ่ในลําดับสูงสุด ผู้ถอื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ได้แก่ กลุ่มของครอบครัวจันศิริ โดยถือหุน้ ในบริษทั คิดเป็ นจํานวนร้อยละ
19.26 ของหุ้นทัง� หมดของบริษัท จํานวนหุ้นที�เหลือถือโดยบุคคลทัวไป
� เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่ วมค้าที�สําคัญ
ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุฯ ข้อ 16

รายได้จากการขายสิ นค้า
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
บริษทั ทีเ� กีย� วข้องกันอื�น

04 เอกสารแนบ

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที�เกี�ยวข้องกัน

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

03 งบการเงิ น

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

2,525,506
36,106
647,331
3,208,943

2,033,091
232,603
685,759
2,951,453

7,017,733
1,061
17,521
278,477
7,314,792

7,791,945
771
69,066
266,483
8,128,265

6
6

8,187
10,883
19,070

1,668,769
1,668,769

1,589,767
10,883
1,600,650

-

-

4,240,404
116,880
4,357,284

2,607,689
49,947
2,657,636

178,253
17,304
650
196,207

42,991
382
724
44,097

230,957
152
136
531
231,776

235,861
247
6
643
236,757
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สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
ซื�อสิ นค้าและบริ การ
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
บริษทั ทีเ� กีย� วข้องกันอื�น
ซื�อสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
บริษทั ทีเ� กีย� วข้องกันอื�น

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

1,427,561
119,097
2,076,378
3,623,036

1,595,085
25,304
1,063,189
2,683,578

2,160,255
1,429
467
88,637
2,250,788

1,876,613
1,813
24,401
91,988
1,994,815

67,533
67,533

56
76,808
76,864

564
335
899

4,780
56
7,650
12,486

42.3 ยอดค้างชําระที�เกิ ดจากการขายและซื�อสิ นค้าและบริการ และซื�อสิ นทรัพย์ถาวร

ณ วันที� 31 ธันวาคม
ลูกหนี� การค้า - กิ จการที�เกี�ยวข้องกัน สุทธิ
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
บริษทั ทีเ� กีย� วข้องกันอื�น
ดอกเบีย� ค้างรับ - กิ จการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
เจ้าหนี� การค้า - กิ จการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
บริษทั ทีเ� กีย� วข้องกันอื�น

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

198,556
57
42,969
241,582

258,739
89,699
42,600
391,038

2,048,702
3
13,074
2,061,779

1,357,537
13
23,138
10,017
1,390,705

6
6

2,504
2,504

1,116,556
1,116,556

700,149
2,504
702,653

130,624
2,570
48,503

146,033
50,036

546,178
752
15,205

352,883
161
16,518

181,697

196,069

562,135

369,562
126

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

42.4 ยอดค้างชําระที�เกิ ดจากหนี� สินตามสัญญาเช่า

42.6 เงิ นกู้ยืมระยะสัน� จากกิ จการที�เกี�ยวข้องกัน

หนี� สินตามสัญญาเช่า - กิ จการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเ� กีย� วข้องกันอื�น

141,416
141,416

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

151,701
151,701

171,783
114,086
285,869

206,169
117,593
323,762

เงิ นให้ก้ยู ืมระยะสัน� แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า

บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
91,050
91,050

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

45,100
45,100

998,560
998,560

80,960
80,960

การเปลีย� นแปลงในเงินกูย้ มื ระยะสัน� จากกิจการที�เกีย� วข้องกันระหว่างปี สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�

42.5 เงิ นให้ก้ยู ืมระยะสัน� แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

ณ วันที� 31 ธันวาคม

ณ วันที� 31 ธันวาคม
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งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
4,900
4,900

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

-

22,189,581
22,189,581

13,038,591
13,038,591

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เงินให้กยู้ มื เพิม� ขึน�
จัดประเภทรายการใหม่เป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกัน
(หมายเหตุฯ ข้อ 16)
รับคืนเงินให้กยู้ มื
กําไรจากอัตราแลกเปลีย� น
ราคาตามบัญชีปลายปี

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เงินกูย้ มื เพิม� ขึน�
คืนเงินกูย้ มื
กําไรจากอัตราแลกเปลีย� น
ราคาตามบัญชีปลายปี

45,100
91,700
(45,750)
91,050

80,960
2,107,601
(1,189,884)
(117)
998,560

42.7 เงิ นให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

การเปลีย� นแปลงในเงินให้กยู้ มื ระยะสัน� แก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกันระหว่างปี สามารถแสดงได้ดงั นี�

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิ จการ
พันบาท
พันบาท

งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิ จการ
พันบาท
พันบาท
4,900

13,038,591
78,047,617

4,900

(821,780)
(68,716,361)
641,514
22,189,581

127

ณ วันที� 31 ธันวาคม
เงิ นให้ก้ยู ืมระยะยาว
แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน สุทธิ
บริษทั ย่อย
การร่วมค้า

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

-

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

36,645,694
36,645,694

33,624,499
33,624,499

128
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ณ วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

04 เอกสารแนบ
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43

งบการเงิ น
งบการเงิ นรวม เฉพาะกิ จการ
พันบาท
พันบาท

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เงินให้กยู้ มื เพิม� ขึน�
รับคืนเงินให้กยู้ มื
จัดประเภทรายการใหม่จากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน� แก่กจิ การทีเ� กีย� วข้องกัน
จัดประเภทรายการใหม่จากดอกเบีย� ค้างรับจากกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
แปลงสภาพเงินให้กยู้ มื เป็ นเงินลงทุนในบริษทั ย่อย (หมายเหตุฯ ข้อ 16)
การปรับปรุงมูลค่าของการป้ องกันความเสีย� งในมูลค่ายุตธิ รรม
กลับรายการค่าเผื�อผลขาดทุนการด้อยค่า
กําไรจากอัตราแลกเปลีย� น
ราคาตามบัญชีปลายปี

-

33,624,499
2,843,090
(965,470)
821,780
154,445
(2,772,361)
(9,238)
323,219
2,625,730
36,645,694

42.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารสําคัญ
ค่าตอบแทนทีจ� ่ายหรือค้างจ่ายสําหรับกรรมการและผูบ้ ริหารสําคัญมีดงั นี�

ผลประโยชน์ระยะสัน�
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

04 เอกสารแนบ
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การเปลีย� นแปลงในเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ� กี�ยวข้องกันระหว่างปี สามารถแสดงได้ดงั นี�

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

03 งบการเงิ น

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
321,584
72,386
74,868
468,838

310,280
86,275
53,301
449,856

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
243,340
15,476
51,779
310,595

222,373
14,311
33,372
270,056

129

ข้อมูลกระแสเงิ นสด

43.1 กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
การกระทบยอดกําไรสุทธิให้เป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี�
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงินได้
จากการดําเนินงานต่อเนื�อง
จากการดําเนินงานทีย� กเลิก
รวม
รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนิ นงาน
ค่าเสื�อมราคา (หมายเหตุฯ ข้อ 17, 18 และ 19)
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุฯ ข้อ 20)
(กลับรายการ) ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์การเงิน
(กลับรายการ) ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทไ�ี ม่ใช่
สินทรัพย์ทางการเงิน
ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
(กลับ รายการ) ค่ า เผื�อ การด้อ ยค่ า เงิ น ให้ กู้ ย ืม แก่
กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 42)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(หมายเหตุฯ ข้อ 29)
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ของกลุ่มที�
จําหน่ายทีจ� ดั ประเภทไว้เพื�อขาย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่าย
ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน และค่าความนิยม สุทธิ
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนทีร� บั รูต้ าม
วิธีส่วนได้เสีย (หมายเหตุฯ ข้อ 16)
การปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน
การปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
ทางการเงิน สุทธิ
กําไรจากอัตราแลกเปลีย� น
รายได้เงินปั นผล
ต้นทุนทางการเงิน (หมายเหตุฯ ข้อ 38)
ดอกเบีย� รับ
รวม

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

9,013,244
9,013,244

7,278,998
(46,222)
7,232,776

5,532,189
5,532,189

2,641,405
2,641,405

3,769,553
414,386
36,025
82,468

3,575,285
380,190
(46,800)
82,542

638,888
211,433
5,576
(27,379)

632,026
200,659
(51,091)
(12,764)

262,205
-

56,102
-

465,139

139,411
20,046

-

-

(323,219)

390,718

384,921

267,861

125,719

84,053

-

10,990

-

-

149,104
24,086

264,453
-

2,178
(154,649)

(8,144)
-

269,057
(1,097,839)

527,489
(836,238)

-

-

2,148,895
(2,618,519)
(2,718)
1,730,047
(50,228)
5,501,443

1,803,790
(1,279,319)
(29)
1,724,438
(85,608)
6,445,146

1,991,134
(2,160,439)
(4,358,973)
1,520,792
(1,714,195)
(3,777,995)

1,744,291
(989,588)
(2,657,636)
1,457,342
(1,638,975)
(689,652)
130
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงาน
การเปลีย� นแปลงในสินทรัพย์และหนี�สนิ ดําเนินงาน
เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
- รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

04 เอกสารแนบ
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

43.2 การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิ ดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น

เงินกู้ยืม
ระยะสัน�
จาก
สถาบัน เงิ นกู้ยืม
การเงิ น ระยะสัน�
พันบาท พันบาท

การเปลี�ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี� สิน
ดําเนิ นงาน
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื (เพิม� ขึน� ) ลดลง
สินค้าคงเหลือ (เพิม� ขึน� ) ลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (เพิม� ขึน� ) ลดลง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (เพิม� ขึน� ) ลดลง
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื เพิม� ขึน� (ลดลง)
หนี�สนิ หมุนเวียนอื�นเพิม� ขึน�
หนี�สนิ ไม่หมุนเวียนอื�นเพิม� ขึน� (ลดลง)
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

03 งบการเงิ น

(2,336,240)
(6,338,235)
(292,155)
(38,739)
1,503,425
218,456
75,875
(131,602)
(7,339,215)

1,855,276
(1,042,566)
(61,894)
16,465
(463,909)
370,909
(102,217)
(149,373)
422,691

(567,459)
(463,695)
(18,495)
2,227
527,218
30,559
29,092
(35,855)
(496,408)

702,715
1,566,493
7,044
(2,886)
(1,183,480)
35,630
(7,051)
(30,415)
1,088,050

9,013,244
5,501,443
(7,339,215)
7,175,472
(883,444)
6,292,028

7,232,776
6,445,146
422,691
14,100,613
(668,203)
13,432,410

5,532,189
(3,777,995)
(496,408)
1,257,786
(33,960)
1,223,826

2,641,405
(689,652)
1,088,050
3,039,803
36,915
3,076,718
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ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การเคลื�อนไหวในกระแสเงินสด
การเปลี�ยนแปลงของรายการ
ที�ไม่ใช่เงิ นสด
การเพิม� ขึน�
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้ กู้
ตัดจําหน่าย (ขาย)
การวัดมูลค่าใหม่
การจัดประเภทใหม่
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การเคลื�อนไหวในกระแสเงินสด
การเปลี�ยนแปลงของรายการ
ที�ไม่ใช่เงิ นสด
การเพิม� ขึน�
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ตัดจําหน่าย (ขาย)
การวัดมูลค่าใหม่
จัดประเภทรายการ
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม
เงิ นกู้ยืม
ระยะยาว
จาก
ดอกเบี�ย
สถาบัน
ค้างจ่าย
การเงิ น
พันบาท
พันบาท

หนี� สินตาม
หุ้นกู้ สัญญาเช่า
พันบาท
พันบาท

375,927 14,435,156 32,842,876
10,975,720 95,526
2,102,528 (37,000) (1,751,511)
(64,805) (3,500,000)

1,349,443
(514,380)

5,611
55,068
13,138,927

626
(5)
59,147

(3,859,688)

45,950

1,632,302
17,358
7,313
(626)
196
(7,187)
(9,337)
449
27,903
257,363 14,407,799 29,340,852
4,922,723
(1,594,329) 10,296,504

201,916
66,770
(24,146)
78,228
10,712
(7,051)
39,826
1,201,318
(513,553)

234
93,398
9,372,871

(168)
(11)
213
105,131

1,633,238
34,291
7,144
168
5
906,112
253,957
302
38,495
296,579 25,683,369 34,524,676

457,519
55,374
(186,198)
78,612
(5)
10,205
56,767
1,160,039
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การเคลื�อนไหวในกระแสเงินสด
การเปลี�ยนแปลงของรายการ
ที�ไม่ใช่เงินสด
การเพิม� ขึน�
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้ กู้
ตัดจําหน่าย (ขาย)
การจัดประเภทใหม่
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การเคลื�อนไหวในกระแสเงินสด
การเปลี�ยนแปลงของรายการ
ที�ไม่ใช่เงินสด
การเพิม� ขึน�
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้ กู้
ตัดจําหน่าย (ขาย)
การจัดประเภทใหม่
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
เงิ นกู้ยืม
ระยะยาว
จาก
เงิ นกู้ยืม ดอกเบีย�
สถาบัน
ค้างจ่าย
ระยะสัน�
การเงิน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

44

331

หนี� สินตาม
หุ้นกู้ สัญญาเช่า
พันบาท
พันบาท

- 1,411,688
17,358
7,313
5,068 (37,126)
(6,225)
(9,337)
6,803,585 80,960
250,100 13,992,600 29,340,852
1,198,086 917,718 (1,422,672) 10,245,133 4,922,723

16,686
(15)
20,983
(64)
36,601
(273)
429,568
(127,719)

(118)
998,560

ภาระผูกพันและหนี� สินที�อาจจะเกิ ดขึ�น

44.1 ภาระผูกพันที�เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน

492,827
(137,177)

247
8,001,918

04 เอกสารแนบ

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

8,475
366,982 13,981,467 32,842,876
109,611 (1,528,570)
- (3,500,000)

1,707,399
5,091,118

03 งบการเงิ น

1,461,163
34,291
7,144
5
907,678
253,958
288,596 25,179,702 34,524,677

63,112
18,194
1,568
4,052
388,775
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กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันทีเ� ป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน ณ วันทีใ� นงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รบั รู้ มีดงั นี�

ณ วันที� 31 ธันวาคม
สัญญาสร้างอาคารโรงงาน
และคลังสินค้า
สัญญาซื�อเครื�องจักรและอุปกรณ์

สัญญาซื�อสินทรัพย์อ�นื ๆ
สัญญาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สัญญาซื�อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื�น ๆ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
288 ล้านบาท
147 ล้านบาท
1 ล้านยูโร
1 ล้านยูโร
9,214 ล้านรูเปี ย 60,413 ล้านรูเปี ย
201 ล้านบาท
137 ล้านบาท
3 ล้านยูโร
2 ล้านยูโร
148 ล้านเยน
2 ล้านเยน
2,537 ล้านรูเปี ย 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2 ล้านบาท
0.1 ล้านยูโร
2,066 ล้านรูเปี ย
6 ล้านบาท
0.1 ล้านยูโร
7 ล้านบาท
-

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
11 ล้านบาท
9 ล้านบาท
2 ล้านบาท
-

6 ล้านบาท
2 ล้านบาท
-

44.2 การคํา� ประกัน
ก) ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 บริษัท มีหนังสือ คํ�าประกัน ที�ออกโดยธนาคารในนามของบริษัท จํานวน 28 ล้านบาท
(พ.ศ. 2563 จํานวน 32 ล้านบาท) ซึง� เกีย� วกับการดําเนินงานตามปกติของบริษทั
ข) ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษทั ย่อยมีหนังสือคํ�าประกันทีอ� อกโดยธนาคารในนามของบริษทั ย่อยจํานวน 73 ล้านบาท
7 ล้านยูโร 2 ล้านโครนนอร์เวย์ 1 ล้านสล็อตติโปแลนด์ และ 51 ล้านเยน (พ.ศ. 2563 จํานวน 86 ล้านบาท 7 ล้านยูโร 3
ล้านโครนนอร์เวย์ และ 1 ล้านสล็อตติโปแลนด์) ซึง� เกีย� วกับการดําเนินงานตามปกติของบริษทั ย่อย
ค) ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 บริษัท และบริษัท ย่ อยแห่ ง หนึ�ง มีห นั ง สือคํ�า ประกัน จํ า นวน 13 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ ฯ
(พ.ศ. 2563 จํานวน 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ�งออกให้แก่สถาบันการเงินแห่งหนึ�งเพื�อคํ�าประกันวงเงินสินเชื�อให้แก่การ
ร่วมค้าของกลุ่มบริษทั
ง) ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษทั มีหนังสือคํ�าประกันทีอ� อกโดยธนาคารในนามของบริษทั จํานวน 8 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ 20 ล้านยูโร และ 41 ล้านหยวน (พ.ศ. 2563 จํานวน 21 ล้านยูโร 9 ล้านดอลลาร์แคนาดา และ
41 ล้านหยวน) เพื�อคํ�าประกันวงเงินสินเชื�อให้กบั บริษทั ย่อยของบริษทั
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บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

เงินกู้ยืม
ระยะสัน�
จาก
สถาบัน
การเงิน
พันบาท

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ

333

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

44.3 คดีฟ้องร้อง

45

Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U)

เครื�องมือทางการเงิ น

45.1 สัญญาอนุพนั ธ์

นอกจากนี� Tri-U ได้ถูกฟ้ องเป็ นจําเลยในคดีแพ่งหลายคดีทงั � ทีถ� ูกดําเนินคดีแบบกลุ่มและทีถ� ูกฟ้ องร้องโดยตรง ซึง� โจทก์ ได้แก่
ร้านค้าปลีก ร้านขายของชํา และลูกค้าหลายรายทีอ� ้างว่าซื�ออาหารทะเลบรรจุภาชนะปิ ดผนึกจาก Tri-U และจําเลยร่วม คําฟ้ อง
คดีแพ่งดังกล่าวได้ระบุเรื�องการร่วมกันกําหนด เพิม� คงไว้ซ�งึ ราคา และ/หรือ ทําให้ราคาของอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิ ดผนึก
ในประเทศสหรัฐอเมริกานัน� คงที� ซึง� ฝ่ าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามาตรา 1 และ 3 ภายใต้กฎหมายป้ องกันการผูกขาด
(Sherman Antitrust Act) (15 U.S.C. §§ 1, 3) และละเมิดกฎหมายป้ อ งกัน การผู ก ขาดทางการค้า การคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค
การประกอบการค้าที�ไม่เท่าเทียม และการแข่งขันที�ไม่เป็ นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริก า โดยโจทก์มกี ารเรียกค่าชดเชย
ในความเสียหายดังกล่าว
เมื�อวันที� 11 มกราคม พ.ศ. 2564 Tri-U สามารถบรรลุขอ้ ตกลงในหลักการเพื�อระงับข้อพิพาทคดีผูกขาดทางการค้าทัง� หมดได้
สําเร็จแล้ว โดยปั จจุบนั เหลือเพียงการดําเนินการตามขัน� ตอนทางกฎหมายเพื�อให้ศาลอนุ มตั ติ ามข้อตกลงทีค� ่คู วามได้เจรจายุติ
กันแล้วเท่านัน� การอนุ มตั ิข้อตกลงเพื�อระงับข้อพิพ าทในคดีผูกขาดทางการค้าดังกล่ าวถือเป็ น จุดสิ�นสุดของคดีผูกขาดทาง
การค้าทัง� หมดของ Tri-U
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทได้รบั รู้ประมาณการอย่างเพียงพอ ซึ�งสอดคล้องกับจํานวนที�คาดว่าจะจ่ายเพื�อ
ระงับข้อพิพาทดังกล่าว

กลุ่มบริษทั มีรายการสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงินดังต่อไปนี�

ณ วันที� 31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศ
- เพื�อค้า
- การป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสด
- การป้ องกันความเสีย� งในมูลค่ายุตธิ รรม
สัญญาแลกเปลีย� นสกุลเงินและอัตราดอกเบี�ย
- การป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสด
ตราสารอนุ พนั ธ์อ�นื - เพื�อค้า
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนสัญญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศ
- เพื�อค้า
- การป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสด
- การป้ องกันความเสีย� งในเงินลงทุนสุทธิ
สัญญาแลกเปลีย� นสกุลเงินและอัตราดอกเบี�ย
- เพื�อค้า
- การป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสด
- การป้ องกันความเสีย� งในมูลค่ายุตธิ รรม
สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบี�ย
- การป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสด
- การป้ องกันความเสีย� งในมูลค่ายุตธิ รรม
สัญญาอนุ พนั ธ์อ�นื - เพื�อค้า
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนสัญญาอนุพนั ธ์
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งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

97,203
582,493
431

317,835
605,081
-

363,352
427,053
431

316,005
252,400
-

119,674
799,801

431,422
54,100
1,408,438

119,674
910,510

431,422
999,827

4,831
405,129
215,129

47,120
931,715
-

224,277
402,737
-

47,120
931,715
-

23,733
474,920
-

94,635
507,761
67,629

23,733
474,920
-

94,635
507,761
67,629

53,103
2,235
1,179,080

1,648,860

53,103
2,235
7,875
1,188,880

7,875
1,656,735
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บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

เมื�อวันที� 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U) ได้รบั หมายเรียกจากกระทรวงยุตธิ รรมของประเทศสหรัฐอเมริกา
(United States Department of Justice หรือ “DOJ”) เพื�อ ให้ข ้อ มู ล ในการสอบสวนการฝ่ าฝื นกฎหมายว่ า ด้วยการแข่ ง ขัน
ทางการค้าในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิ ดผนึก โดย Tri-U ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที� รวมถึงการมอบ
เอกสารและหลัก ฐานอื�น ตามหมายเรีย ก ทัง� นี� Tri-U ได้ร ับ การผ่ อ นผัน แบบมีเ งื�อ นไข (Conditional Leniency Program)
ซึง� สถานะการผ่อนผันแบบมีเงื�อนไขดังกล่าวหมายความว่า หากทาง Tri-U และผูบ้ ริหารหรือพนักงานของ Tri-U ให้ความร่วมมือ
ในขัน� ตอนของการสอบสวนจะไม่ถูกดําเนินคดีหรือถูกเรียกให้ตอ้ งชําระค่าปรับ

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หนี� สินหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศ
- เพื�อค้า
- การป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสด
- การป้ องกันความเสีย� งในมูลค่ายุตธิ รรม
สัญญาแลกเปลีย� นสกุลเงินและอัตราดอกเบี�ย
- เพื�อค้า
- การป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสด
- การป้ องกันความเสีย� งในมูลค่ายุตธิ รรม
สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบี�ย - การป้ องกัน
ความเสีย� งในกระแสเงินสด
ตราสารอนุ พนั ธ์อ�นื - เพื�อค้า
รวมหนี� สินหมุนเวียนสัญญาอนุพนั ธ์
หนี� สินไม่หมุนเวียน
สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศ
- เพื�อค้า
- การป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสด
สัญญาแลกเปลีย� นสกุลเงินและอัตราดอกเบี�ย
- เพื�อค้า
- การป้ องกันความเสีย� งในกระแสเงินสด
สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบี�ย - การป้ องกัน
ความเสีย� งในกระแสเงินสด
สัญญาอนุ พนั ธ์อ�นื - เพื�อค้า
รวมหนี� สินไม่หมุนเวียนสัญญาอนุพนั ธ์

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

45.2 ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน
ยอดคงเหลือ ของสินทรัพย์ แ ละหนี� สิน ทางการเงิน ในสกุ ล เงิน ตราต่ า งประเทศของกลุ่ ม บริษัท และบริษัท ได้เ ปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุฯ ข้อ 6.1.1
จํานวนรวมของกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย� นทีร� บั รูใ้ นกําไรขาดทุนมีดงั นี�

225,531
455,684
1,726

58,746
127,888
-

438,194
218,672
1,726

22,024
26,780
-

14,284
55,953
34,786
25,216

282,368
13,042
-

14,284
55,953
34,786
25,216

282,368
13,042
-

144
813,324

482,044

788,831

344,214

243,159

-

247,476

-

952,388

125,451

950,463

125,451

7,224
153,984
43,685

293,334
90,063

7,224
153,984
-

293,334
-

12,303
1,412,743

7,670
516,518

1,359,147

418,785

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย� น สุทธิ
(หมายเหตุฯ ข้อ 37)
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย� นสุทธิทแ�ี สดง
รวมไว้ใน
- รายได้
- ต้นทุนขาย
รวมกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี�ยนสุทธิ
ที�รบั รู้ในกําไรก่อนภาษี

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

1,641,072

(24,447)

1,198,933

(173,187)

(1,203,829)
15,567

(245,399)
6,280

(392,404)
-

(85,069)
-

452,810

(263,566)

806,529

(258,256)

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ณ วันที� 31 ธันวาคม

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

สัญญาอนุ พนั ธ์มไี ว้เพื�อจุดประสงค์ในการป้ องกันความเสี�ยง ไม่ใช่เพื�อการลงทุนเพื�อหวังผลกําไร อย่ างไรก็ตาม หากสัญญา
อนุ พนั ธ์ใดไม่เ ข้าเงื�อนไขการป้ องกันความเสี�ยง สัญญาอนุ พนั ธ์นัน� จะถู กจัดประเภทเป็ น “เพื�อค้า” ในการบันทึกบัญชี และ
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และสัญญาอนุพนั ธ์นัน� จะแสดงรายการไว้เป็ นสินทรัพย์หรือหนี�สนิ หมุนเวียน
เนื�องจากจะครบกําหนดภายใน 12 เดือนหลังรอบระยะเวลาบัญชี

137

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

334

138

01 การประกอบธุ ร กิ จ

งบการเงิ น

และผลการดำ � เนิ น งาน

46

จํานวนรวมของกําไร(ขาดทุน)จากเครื�องมือทางการเงินทีร� บั รูใ้ นกําไรขาดทุน มีดงั นี�

ขาดทุนจากสัญญาอนุพนั ธ์ทไ�ี ม่ทําตามเงื�อนไข
การป้ องกันความเสีย� ง
ความป้ องกันความเสีย� งในมูลค่ายุตธิ รรม - ขาดทุน
จากมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาอนุพนั ธ์
ความป้ องกันความเสีย� งในมูลค่ายุตธิ รรม - กําไร
(ขาดทุน)จากมูลค่ายุตธิ รรมของรายการทีม� ี
การป้ องกันความเสีย� ง
ความป้ องกันความเสีย� งจากกระแสเงินสด ขาดทุนจากการป้ องกันความเสีย� งทีไ� ม่มี
ประสิทธิภาพ
ตัดจําหน่ายของต้นทุนการป้ องกันความเสีย� ง
กําไร (ขาดทุน)จากมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารทุนที�
มูลค่ายุตธิ รรมรับรู้ผ่านกําไรหรือขาดทุน
กําไรจากมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนี�ท�ี
มูลค่ายุตธิ รรมรับรู้ผ่านกําไรหรือขาดทุน
รวมกําไร(ขาดทุน)จากเครื�องมือทางการเงิน
สุทธิ

04 เอกสารแนบ

337

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

45.3 กําไร(ขาดทุน)จากเครื�องมือทางการเงิ นสุทธิ

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

03 งบการเงิ น

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

(840,351)

(55,322)

(587,144)

128,030

(92,462)

(19,956)

(92,462)

(19,956)

101,484

(3,507)

92,245

19,981

(58,996)
134,501

(1,542)
28,317

(40,924)
134,501

(3,513)
28,317

24

(47)

-

-

1,097,794

991,946

-

-

341,994

939,889

(493,784)

152,859

กํ าไร (ขาดทุ น) สุ ท ธิจากการวัดมู ลค่ าของสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ผ่ า นกํา ไรหรือ ขาดทุ นได้ร วมกํ า ไรจากการวัดมูล ค่ า ของ
หุ้นบุร ิมสิท ธิข องบริษัท ร่ วมของกลุ่ ม บริษัท ซึ�งถูก จัดประเภทเป็ น ตราสารหนี� หุ้นบุริม สิทธิดงั กล่ าวมีส ิทธิแ ปลงสภาพเป็ น
หุ้นสามัญในวันที�กําหนดไว้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทไม่มคี วามตัง� ใจทีจ� ะใช้ส ทิ ธิการแปลงสภาพดังกล่าว ตามที�กําหนดไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่า วไม่เข้าเงื�อนไขของการพิจารณากระแสเงินสดตามสัญญา
จากตราสารหนี�ทล�ี งทุนว่าประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี�ยเท่านัน� ดังนัน� กลุ่มบริษทั ต้องรับรู้กําไรจากการวัดมูลค่าดังกล่ าว
ในงบกําไรขาดทุน

การส่งเสริ มการลงทุน

บริษัทได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตอาหารสําเร็จรูปหรือกึ�งสําเร็จรูป
บรรจุภาชนะผนึก อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง สัตว์นํ�าแช่แข็ง อาหารสัตว์บรรจุภาชนะผนึก ภายใต้สทิ ธิประโยชน์นี� บริษทั ได้รบั
การยกเว้นภาษีและอากรตามรายละเอียดทีร� ะบุในบัตรส่งเสริมรวมถึงการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตัง� แต่วนั ที�
เริม� มีรายได้จากการประกอบกิจการทีไ� ด้รบั การส่งเสริม โดยบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดและเงื�อนไขทีร� ะบุในบัตรส่งเสริม
รายได้แยกตามกิจการทีไ� ด้รบั และไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนสามารถแสดงได้ดงั นี� โดยรายได้จากกิจการทีไ� ม่ได้รบั การส่งเสริมการ
ลงทุนรวมรายได้ทงั � ทีไ� ม่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลตามบัตรส่งเสริมการลงทุน และรายได้ทคี� รบกําหนดสิทธิการยกเว้น

สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม

กิ จการที�ได้รบั
การส่งเสริ มการลงทุน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

กิ จการที�ไม่ได้รบั
การส่งเสริ มการลงทุน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

รวม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่งออก
รวมรายได้จากการขาย

3,531,159
12,451,568
15,982,727

1,320,714
1,880,414
3,201,128

4,851,873
14,331,982
19,183,855

47

2,466,837
13,688,200
16,155,037

1,740,033
2,208,703
3,948,736

4,206,870
15,896,903
20,103,773

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มบริษทั เข้าลงนามในสัญญาจัดตัง� บริษทั ร่วมทุนใหม่ภายใต้ช�อื บริษทั แปซิฟิค ทียูเอ็ม โคลด์ สโตเรจ
จํากัด (“PACT”) โดยเป็ นการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั ไทย ยูเนี�ยน แมนู แฟคเจอริง� จํากัด (“TUM”) ซึ�งบริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
99.66 และบริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จํ า กัด (“PCS”) วัต ถุป ระสงค์ของการจัดตัง� บริษัทร่วมทุน PACT เพื�อสร้างโกดังจัดเก็บ สินค้า
เพื�อเก็บวัต ถุดบิ และให้บริการขนถ่ายสินค้าของ TUM โดยมีจํานวนหุ้นสามัญจํานวน 800,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
กลุ่มบริษทั ลงทุนเป็ นจํานวน 399,999 หุน้ กลุ่มบริษทั ได้ชาํ ระค่าหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 40 ล้านบาท
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มบริษทั เข้าลงนามในสัญญาจัดตัง� บริษทั ร่วมทุนใหม่โดยเป็ นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษทั อาร์แอนด์บีฟ้ ูด
ซัพพลาย จํ ากัด (มหาชน) (“RBF”) และ Srinivasa Cystine Private Limited (“SCPL”) บริษัทในเครือ Avanti Group เพื�อดํ าเนิ นธุ รกิ จ
จัดจําหน่ายส่วนผสมในอาหารในประเทศอินเดีย โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านรูปีอนิ เดีย และกลุ่มบริษทั มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19
เมื�อวันที� 23 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ม ีมติอนุ ม ตั ิเพื�อนํ าเสนอต่ อที�ประชุม ผู้ถือ หุ้น สามัญประจําปี
ซึง� จะจัดขึน� ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 เพื�อพิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2564
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็ นจํานวนเงิน 4,422 ล้านบาท แต่เนื�องจากมติท�ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทเมื�อ วันที� 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ได้อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่า งกาลสําหรับผลการดําเนิ นงานรอบหกเดือนสิ�นสุ ดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ
0.45 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 2,095 ล้านบาท ซึง� ได้จ่ายแล้วเมื�อวันที� 7 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงคงเหลือเงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ้นละ
0.50 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 2,327 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวันที� 20 เมษายน พ.ศ. 2565

139

140

บริษัท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยยูเนี� ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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เอกสารแนบ 1
ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทำ�บัญชี และเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
   ในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
   ในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท

01 การประกอบธุ ร กิ จ

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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รายละเอียดกรรมการ
นายเชง นิรุตตินานนท์
ต�ำแหน่ง:
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
สัญชาติ:
ไทย
อายุ:
80 ปี

การศึกษา:

บิดานายธีรพงศ์ จันศิริ

ต�ำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2516 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• 2520 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท รวมไทยอาหารทะเล จ�ำกัด
• 2554 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ำกัด
• 2515 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสิน จ�ำกัด
• 2527 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท เพนเวน (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
• 2531 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ปร็อปเปอร์ตี้ส์ จ�ำกัด
• 2533 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท บางแคคอนโดทาวน์ จ�ำกัด
• 2538 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จ�ำกัด
• 2547 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮั้วฮง ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ำกัด
• 2549 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท จันศิริพิมพ์แอนด์ย้อม จ�ำกัด
• 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน พร้อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
• 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน พัฒนาไม้กฤษณา จ�ำกัด
• 2531 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จ�ำกัด
• 2536 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไวยไทย จ�ำกัด
• 2539 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ำกัด
• 2543 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2557 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชั่น จ�ำกัด

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ:

ต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

265,942,116 หุ้น*,
คิดเป็นร้อยละ 5.57 ของทุนช�ำระแล้ว
• กรรมการ: 200,442,084 หุ้น
• คู่สมรส: 65,500,032 หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท:
• The Role of Chairman Program (RCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

(IOD) ครั้งที่ 15/2550
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง/ สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 (มีนาคม - กรกฎาคม 2554)

2543 - ปัจจุบัน:
กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด
(มหาชน)

การศึกษา:
• ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ:
17 มีนาคม 2531

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU:
34 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

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

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
-ไม่มี-

หมายเหตุ:
* การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น

The second Middle School
of Shantou, People’s Republic
of China

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ:
8 เมษายน 2542

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU:
23 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มี-

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ:

ต�ำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2530 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ�ำกัด
• 2530 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ�ำกัด
• 2532 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่า จ�ำกัด
• 2533 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จ�ำกัด
• 2535 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท จะนะอุตสาหกรรมประมง จ�ำกัด
• 2564 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• 2516 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2553 - ปัจจุบัน:
2554 - ปัจจุบัน:
2556 - ปัจจุบัน:
2562 - ปัจจุบัน:
2536 - ปัจจุบัน:
2539 - ปัจจุบัน:
2540 - ปัจจุบัน:
2540 - ปัจจุบัน:
2550 - ปัจจุบัน:
2551 - ปัจจุบัน:
2553 - ปัจจุบัน:
2553 - ปัจจุบัน:
2553 - ปัจจุบัน:
2544 - ปัจจุบัน:

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท โอเรียลทัลยูนิค จ�ำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท ไทย กลีเซอรีน จ�ำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท ฟิล-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จ�ำกัด (PHILIPPINES)
กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไวยไทย จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จ�ำกัด (USA)
กรรมการ บริษัท นิวเซนจูรี่ พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จ�ำกัด (USA)
กรรมการ บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จ�ำกัด (VIETNAM)
กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (FRANCE)
กรรมการ บริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น จ�ำกัด (USA)
กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ำกัด (USA)
หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ฮั่นฮง การช่าง

ต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ
ไทย
87 ปี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท:
• Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 187/2564

หมายเหตุ:
* การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

นายไกรสร จันศิริ
ต�ำแหน่ง:
สัญชาติ:
อายุ:

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
   ในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ปริญญาตรี
South China Normal University,
People’s Republic of China

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ:
17 มีนาคม 2531

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU:
33 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
บุตรของคุณอา นายไกรสร จันศิริ

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ:

37,688,000 หุ้น*,
คิดเป็นร้อยละ 0.79 ของทุนช�ำระแล้ว
• กรรมการ: 37,688,000 หุ้น
• คู่สมรส: 0 หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
-ไม่มี-

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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นายธีรพงศ์ จันศิริ
ต�ำแหน่ง:
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัญชาติ:
ไทย
อายุ:
57 ปี

กรรมการ
ไทย
76 ปี

การศึกษา:

และผลการดำ � เนิ น งาน

ต�ำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2516 - ปัจจุบัน:
2520 - ปัจจุบัน:
2530 - ปัจจุบัน:
2532 - ปัจจุบัน:
2531 - ปัจจุบัน:
2531 - ปัจจุบัน:
2536 - ปัจจุบัน:
2538 - ปัจจุบัน:
2539 - ปัจจุบัน:
2542 - ปัจจุบัน:
2547 - ปัจจุบัน:
2551 - ปัจจุบัน:
2560 - ปัจจุบัน:
2560 - ปัจจุบัน:
2544 - ปัจจุบัน:

กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท รวมไทยอาหารทะเล จ�ำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียนแปซิฟิคแคน จ�ำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่า จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยนปร็อปเปอร์ตี้ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไวยไทย จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท โอคินอสฟู้ด จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท แพ็คฟู้ด จ�ำกัด (มหาชน)
หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ฮั่นฮง การช่าง

ต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มีหลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท:

• Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 86/2553

การศึกษา:

ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต�ำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2539 - ปัจจุบัน:
2559 - ปัจจุบัน:
2538 - ปัจจุบัน:
2539 - ปัจจุบัน:
2553 - ปัจจุบัน:
2542 - ปัจจุบัน:
2555 - ปัจจุบัน:
2532 - ปัจจุบัน:
2559 - ปัจจุบัน:
2559 - ปัจจุบัน:

•
•
บุตรชายนายไกรสร จันศิริ
•
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ:
•
525,565,212 หุ้น*,
•
คิดเป็นร้อยละ 11.01 ของทุนช�ำระแล้ว
•
• กรรมการ: 416,236,164 หุ้น
•
• คู่สมรส: 109,329,048 หุ้น
•
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1 คน):
•
-ไม่มี•
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
•
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
•
• 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
•
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด
•
(มหาชน)
•
• 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด •
•
(มหาชน)
• 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ
•
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
•
(มหาชน)
•

2560 - ปัจจุบัน:
2560 - ปัจจุบัน:
2562 - ปัจจุบัน:
2562 - ปัจจุบัน:
2563 - ปัจจุบัน:
2564 - ปัจจุบัน:
2564 - ปัจจุบัน:
2527 - ปัจจุบัน:
2531 - ปัจจุบัน:
2531 - ปัจจุบัน:
2536 - ปัจจุบัน:
2536 - ปัจจุบัน:
2536 - ปัจจุบัน:
2540 - ปัจจุบัน:
2543 - ปัจจุบัน:
2552 - ปัจจุบัน:
2553 - ปัจจุบัน:
2553 - ปัจจุบัน:
2557 - ปัจจุบัน:
2559 - ปัจจุบัน:

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ:
1 มกราคม 2533

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU:
32 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

• 2560 - ปัจจุบัน:
• 2562 - ปัจจุบัน:

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไท่หว้าน เซิ่ง อควาติค เทรดดิ้ง (ไชน่า) จ�ำกัด (CHINA)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จ�ำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จ�ำกัด (USA)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (FRANCE)
กรรมการบริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท แพ็คฟู้ด จ�ำกัด (มหาชน) (รวมบริษัทในกลุ่ม 4 บริษัท)
กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ นอร์ท อเมริกา จ�ำกัด (USA)
กรรมการบริหาร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด
กรรมการบริหาร กลุ่ม บริษัท ทุนธนศิริ จ�ำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 7 บริษัท)
กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนีย่ น เอเชีย อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (HONG KONG)
กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จ�ำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท บีม เดต้า จ�ำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จ�ำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จ�ำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอน จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เพนเวน (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ปร็อปเปอร์ตี้ส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไวยไทย จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จ�ำกัด (USA)
กรรมการ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ำกัด (USA)
กรรมการ บริษัท ยูเอส เพ็ท นูทรีชั่น จ�ำกัด (USA)
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชั่น จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี จ�ำกัด
(Red Lobster)(USA)
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน พร้อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน พัฒนาไม้กฤษณา จ�ำกัด

ต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มีหลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท:

• Director Certification Program (DCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ครั้งที่ 10/2544
หมายเหตุ:
* การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น

หมายเหตุ:
* การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

นายชวน ตั้งจันสิริ
ต�ำแหน่ง:
สัญชาติ:
อายุ:

01 การประกอบธุ ร กิ จ
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นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ต�ำแหน่ง:
กรรมการ
กรรมการบริหาร
สัญชาติ:
ไทย
อายุ:
60 ปี

การศึกษา:
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ:

สัญชาติ:
อายุ:

ต�ำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2539 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ำกัด
• 2555 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอ็มเอซี จ�ำกัด
• 2555 - ปัจจุบัน:

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU:

• 2559 - ปัจจุบัน:

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มี-

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ:
63,442,980 หุ้น*,
คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของทุนช�ำระแล้ว
• กรรมการ: 63,442,980 หุ้น
• คู่สมรส: -ไม่มี• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
• 2543 - ปัจจุบัน

•
•
•
•
•

2560 - ปัจจุบัน:
2561 - ปัจจุบัน:
2540 - ปัจจุบัน:
2559 - ปัจจุบัน:
2559 - ปัจจุบัน:

(รวมบริษัทในกลุ่ม 4 บริษัท)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แพ็คฟู้ด จ�ำกัด (มหาชน)
(รวมบริษัทในกลุ่ม 4 บริษัท)
กรรมการบริหาร บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ แคนาดา จ�ำกัด
(Canada)
กรรมการบริหาร บริษัท อาร์บีซี แอสเซ็ทส์ จ�ำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ำกัด (USA)
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ออนไลน์ ช็อป จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี
(Red Lobster) (USA)

ต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มีหลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท:
• Executive Development Program/สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 2 ปี 2552
• Director Certification Program (DCP)/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 138/2553

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 25/2560/สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/

ประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด
•
(มหาชน) (รวมบริษทั ในกลุม่ 2 บริษทั ) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14/2562/
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
• 2564 - ปัจจุบัน
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 25/2563/
กรรมการ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ:
* การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน

นายชู ชง ชาน
ต�ำแหน่ง:

25 เมษายน 2545

20 ปี

01 การประกอบธุ ร กิ จ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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กรรมการ
กรรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
จีน
46 ปี

การศึกษา:
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโอเรกอน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ:
30 เมษายน 2544

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU:
21 ปี

ต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2564 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• 2557 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จ�ำกัด
• 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• 2563 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร Thai Union South East Asia Pte. Ltd. (สิงคโปร์)
• 2564 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ์ จ�ำกัด
• 2558 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ำกัด
• 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ทุนธนศิริ จ�ำกัด
• 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จ�ำกัด
• 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จ�ำกัด
• 2564 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ:

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท:
• Director Certification Program (DCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-ไม่มี-

12,295,272 หุ้น*,
คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของทุนช�ำระแล้ว
• กรรมการ: 12,295,272 หุ้น
• คู่สมรส: -ไม่มี• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2 คน):
-ไม่มี-

(IOD) ครั้งที่ 16/2545
• Executive Development Program/ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 1 ปี 2552
• Ethical Leadership Program (ELP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จัดร่วมกับ Thai CAC ครั้งที่ 6/2559

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
• 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด
(มหาชน)

หมายเหตุ:
* การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
   ในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
   ในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายโนริโอะ ไซกุสะ
ต�ำแหน่ง:
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
สัญชาติ:
ญี่ปุ่น
อายุ:
60 ปี

การศึกษา:
ปริญญาตรี (Political Science and
Economics) มหาวิทยาลัยวะเซะดะ
ประเทศญี่ปุ่น

01 การประกอบธุ ร กิ จ

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
ต�ำแหน่ง:
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ:
ไทย
อายุ:
65 ปี

ต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2528 – ปัจจุบัน: Executive Vice President and Group CEO, Food Industry Group
บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัทเอเชียนแปซิฟิค แคน จ�ำกัด

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ:

ต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:

5 เมษายน 2562

-ไม่มี-

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU:

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท:

3 ปี

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มี-

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ:
-0- หุ้น*,
คิดเป็นร้อยละ – ของทุนช�ำระแล้ว
• กรรมการ : -ไม่มี• คู่สมรส: -ไม่มี• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
-ไม่มี-

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
-ไม่มี-

การศึกษา:
• ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการจัดการ

ต�ำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2547 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2556 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ำกัด
• 2557 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ำกัด
• 2558 - ปัจจุบัน: กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี

วิทยาลัยแอคเคิร์ส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยซาราโซต้า
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการท�ำงาน:
• ปริญญาเอก สาขาการจัดการ
• 2533 - 2538:
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวอลเดน
• 2537 - 2540:
ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ:

• 2540 - 2545:

22 มีนาคม 2553

• 2541 - 2545:

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU:

• 2548 - 2558:

12 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มี-

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ:
-0- หุ้น*,
คิดเป็นร้อยละ – ของทุนช�ำระแล้ว
• กรรมการ : -ไม่มี• คู่สมรส: -ไม่มี• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
-ไม่มี-

• 2549 - 2557:
• 2550 - 2557:
• 2551 - 2557:
• 2555 - 2556:
• 2559 - 2563:

ผูแ้ ทนส�ำนักงานโนมูระ (บริษทั หลักทรัพย์จากประเทศญีป่ นุ่ ) ประจ�ำประเทศไทย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ด้านธุรกิจหลักทรัพย์)
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จ�ำกัด(มหาชน)
ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
(รุ่นที่ 1)
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส
ไทยทนุ จ�ำกัด/ ธุรกิจหลักทรัพย์ (ของรัฐบาลสิงคโปร์)
กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา/ กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการอิสระ บริษัท แพ็คฟู้ด จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มีหลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท:
• Audit Committee Program (ACP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ครั้งที่ 10/2548

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
• 2550 - ปัจจุบัน รองประธานและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ำกัด
(มหาชน)

หมายเหตุ:
* การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น

(IOD) ครั้งที่ 48/2548

• Director Certification Program (DCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 70/2549
• The Role of Chairman Program (RCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 14/2549
• Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS 7/2550)/
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หมายเหตุ:
* การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น

รายงานประจ� ำ ปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)

• Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายกีรติ อัสสกุล
ต�ำแหน่ง:		
		
สัญชาติ:		
อายุ:		

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ไทย
64 ปี

ต�ำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2527 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย • 2531 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เซอร์วิสลีสซิ่ง จ�ำกัด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• 2535 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โอเชี่ยน โฮลดิ้ง จ�ำกัด
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี
• 2537 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท กีรติ โฮม จ�ำกัด
มหาวิทยาลัยควีนส์
• 2539 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประเทศแคนาดา
• 2541 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท กฤษณ์และสุมาลี จ�ำกัด
• 2545 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เกรทฟิลด์ จ�ำกัด
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ:
• 2553 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท สยาม เอสเตท จ�ำกัด
22 มีนาคม 2553
• 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
• 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โอเชี่ยน มารีน่า จ�ำกัด
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU:
การศึกษา:
• ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี

12 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มี-

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ:
103,248 หุ้น*,
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนช�ำระแล้ว
• กรรมการ: -ไม่มี• คู่สมรส: 103,248 หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
-ไม่มี-

ต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มีหลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท:
• Director Certification Program (DCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ครั้งที่ 27/2546
• Role of the Compensation Committee Program (RCC)/ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• 2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด
(มหาชน) (รวมบริษทั ในกลุม่ 2 บริษทั )

หมายเหตุ:
* การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น

01 การประกอบธุ ร กิ จ

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน

นายนาถ ลิ่วเจริญ
ต�ำแหน่ง:
สัญชาติ:
อายุ:

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ไทย
63 ปี

ต�ำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• 2535 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CDG GROUP
มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย • 2543 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร G-ABLE GROUP

การศึกษา:
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การจัดการ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท การจัดการ
มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ:
3 เมษายน 2558

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU:
7 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ประวัติการท�ำงาน:
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• 2528 - 2541:
ต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มีหลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท:
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง/ สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 12/2553
• Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 120/2558
• Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for you?”
(2559)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Advance Audit Committee Program (AACP) (2560)/ สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ:
-0- หุ้น*,
คิดเป็นร้อยละ – ของทุนช�ำระแล้ว
• กรรมการ : -ไม่มี• คู่สมรส: -ไม่มี• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1 คน):
-ไม่มี-

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
-ไม่มี-

หมายเหตุ:
* การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
   ในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท
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ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
   ในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท

การศึกษา:
• ปริญญาโท MBA
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
ลอสแอนเจลิส (University of
California, Los Angeles)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ:
10 พฤษภาคม 2564

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU:
1 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

-ไม่มี-

กุมภาพันธ์ 2564:
• 2554 – 2561:
• 2528 - 2541:

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์
ต�ำแหน่ง:
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ:
ไทย
อายุ:
49 ปี

ต�ำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
ประวัติการท�ำงาน
• 2562 -

และผลการดำ � เนิ น งาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
และลูกค้าคอมเมอร์เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:
-ไม่มี-

การศึกษา:
• ปริญญาเอก
Technopreneurship &
Innovation Management
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท
การตลาดและการเงิน
มหาวิทยาลัยบริคแฮม ยัง
(Brigham Young University)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ:

(IOD) ปี 2551
• Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 40/2564/
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2564

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU:

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ:
-0- หุ้น*,
คิดเป็นร้อยละ – ของทุนช�ำระแล้ว
• กรรมการ : -ไม่มี• คู่สมรส: -ไม่มี• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2 คน):
-ไม่มี-

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
• 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

Regional President Southeast Asia & Pacific/ Nu Skin Enterprises

ประวัติการท�ำงาน
• 2564 - ปัจจุบัน:
• 2561 - 2563:
• 2558 - 2560:

Regional President Southeast Asia & Pacific/
Nu Skin Enterprises
Regional President Southeast Asia/
Nu Skin Enterprises
Regional Vice President Southeast Asia/
Nu Skin Enterprises

ต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:
-ไม่มี-

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท:
• Director Certification Program (DCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-ไม่มี-

ต�ำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

9 สิงหาคม 2564

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท:
-ไม่มี-

8 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มี-

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ:
-0- หุ้น*,
คิดเป็นร้อยละ – ของทุนช�ำระแล้ว
• กรรมการ : -ไม่มี• คู่สมรส: -ไม่มี• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2 คน):
-ไม่มี-

บริษัท ไทยวา จ�ำกัด (มหาชน)

• 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ:
* การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
-ไม่มี-

หมายเหตุ:
* การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

นางพรรณสิรี อมาตยกุล
ต�ำแหน่ง:
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ:
ไทย
อายุ:
52 ปี

01 การประกอบธุ ร กิ จ
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01 การประกอบธุ ร กิ จ

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

และผลการดำ � เนิ น งาน

03 งบการเงิ น

04 เอกสารแนบ
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5

4

3

2

1

7

8

9

10

1.

นายเชง นิรุตตินานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

7.

นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

8.

นายลูโดวิค การ์นิเยร์

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบริษัท

3.

นายพอล รีแนน

ประธานกรรมการบริหาร ภูมิภาคไทยยูเนี่ยน ยุโรป

9.

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ

ผูอ้ �ำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม

4.

นายไบรอัน โรเซนเบิร์ก

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

10. นายอดัม เบรนนัน

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

		

กลุ่มธุรกิจอาหารภูมิภาคไทยยูเนี่ยน อเมริกาเหนือ

11. นายคูลชาน ซิงห์

ผู้อ�ำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล

5.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ำกัด

นายรอย ชาน

		

ส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

6.

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มด้านกิจกรรมกลุ่มบริษัท

นายชู ชง ชาน

11
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   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

คณะผู้บริหารกลุ่มไทยยูเนี่ยน
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Management Team
ทีมบริหารด้านการพาณิชย์

ทีมสนับสนุนธุรกิจ

นายลีโอนาร์ดัซ คูเลน
กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจ ไทยยูเนี่ยน
อินกรีเดียนท์

นางสุวรรณี ศรีธญัญะโชติ
กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจอาหารเสริม

นายมาร์เทน เคหราดร์
กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจโปรตีนทางเลือก

นายศรัณย์ รัตนรุ่งเรืองชัย
ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายบริหารกลุ่มตลาดเกิดใหม่

นายโอเมียร์ อาร์เหม็ด
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มธุรกิจบริการอาหาร

นายนคร นิรุตตินานนท์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยรวมสิน
พัฒนาอุตสาหกรรม จ�ำกัด

นายไชยวัฒน์
เจริญรุจิตานนท์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัท ยู่เฉียง
แคนฟู้ด จ�ำกัด (เวียดนาม)

นายสุทธิเดช อมรเกษมวงศ์
กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ
ปลา

นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์
นายเควิน บิกซ์เลอร์
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการ
ด้านการบริหารเงิน
กลุม่ การจัดซื้อวัตถุดบิ ปลา
และศูนย์บริการร่วมทางการเงิน

นายเดวิด ซานโควิค
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มที่ปรึกษากฎหมาย
และการก�ำกับดูแล
ตามกฎหมาย

นายราจีฟ กาการ์
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปีเตอร์ กัลลิ
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มสื่อสารองค์กร

นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง
เลขานุการบริษัท
และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายกฎหมาย งานก�ำกับ
และภาษีระหว่างประเทศ

นายเศรษฐกูล โชติเชย
รักษาการแทน
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

นายอารี เบนซูเซน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน

นายปิแอร์ เดอ มุยย์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายเดวิด ซานโควิค
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มด้านกฎหมาย
และการก�ำกับดูแล
ตามกฎหมาย

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ
กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจกุ้ง

คณะผู้บริหารไทยยูเนี่ยน ยุโรป

คณะผู้บริหารไทยยูเนี่ยน อเมริกาเหนือ

นายไบรอัน โรเซนเบิร์ก
ประธานกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจอาหาร

นางสาวรุ่งทิวา สไนเดอร์
ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านการเงินและบัญชี

นายเบรนดอน เบ๊ก
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายขายและการตลาด

นายอานดราส เมกส์
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายพาณิชย์

นายแดนเนียล โกลด์สโตน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และขององค์กร

นายแดเนียล ฮอลฟอร์ด
ผู้อ�ำนวยอาวุโส
การจัดการ ซัพพลายเชน
การประกันคุณภาพ

นางสาวเจนนี่ หวัง
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายกฎหมายและความเสี่ยง

นายเกรกอรี รีคอฟ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายซัพพลายเชน

นายพอล รีแนน
ประธานกรรมการบริหาร

นายสเวน มัสเซ็น
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
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นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ
ประธารกรรมการ
กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

เอกสารแนบ 1: ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
   ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี)

การถือ
หุ้น (%)

ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มด้านพัฒนา
ธุรกิจเชิงกลยุทธ์

40

-

MBA, INSEAD

2550 - 2561 – Associate
Partner/ McKinsey &
Company, INC.

ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

49

-

2550 - 2558 - Managing
Director/ Blue Sky Green

3. ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
ถือหุ้น TU
จ�ำนวน -ไม่มี-

ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มด้าน
นวัตกรรม

56

-

4. นายลีโอนาร์ดัซ คูเลน
ถือหุ้น TU
จ�ำนวน -ไม่มี-

กรรมการผูจ้ ดั การ 51
กลุ่มธุรกิจ
อินกรีเดียนท์

Ph.D. social
indicators for
global supply
chain analysis,
University
of Sydney
Ph.D. Food
Technology,
Iowa State
University
Master in
Molecular
Science,
Agricultural
University
Wageningen
Personnel
Management
& Industrial
Relations,
XLRI
Jamshedpur,
India

-

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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รายละเอียดผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี

ต�ำแหน่ง

1. นายแพทริค เบอทาแลนฟ์ฟี่
ถือหุ้น TU
จ�ำนวน -ไม่มีลาออก 31 สิงหาคม 2564
2. ดร.ดาเรี่ยน แมคเบน
ถือหุ้น TU
จ�ำนวน -ไม่มีลาออก 15 กรกฎาคม 2564

วุฒิการศึกษา

และผลการดำ � เนิ น งาน

ประสบการณ์ (5 ปีย้อนหลัง)
ก่อนต�ำแหน่งปัจจุบัน

2551 - 2559 – Senior Director/
National Starch and Chemical &
Corn Product International
2558 - 2560 – CEO/
Friesland Huishan Dairy

5. นายคูลชาน ซิงห์
ถือหุ้น TU
จ�ำนวน -ไม่มี-

ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มด้าน
ทรัพยากรบุคคล

48

-

6. นายลูโดวิค การ์นิเยร์
ถือหุ้น TU
จ�ำนวน -ไม่มี-

ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน
กลุ่มบริษัท
(Group CFO)

43

-

ESCP Business
School,
Specialization
in Finance

2560 - 2563 - ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบัญชีและควบคุมการด�ำเนินงาน
กลุ่มบริษัท/ TU
2555-2559 - Central Finance
Director/ Thai Union Europe
2544-2555 - Senior Manager
(Auditor)/ EY

7. นายอดัม เบรนนัน
ถือหุ้น TU
จ�ำนวน -ไม่มี-

ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

35

-

Bachelor
of Science in
Environmental
Management,
Harper Adams
University
College Master
of Science
in Renewable
Energy:
Technology and
Sustainability,
University of
Reading

2558 - 2564 – Supply Chain
Environmental Stewardship,
Global Sustainability/
C&A Sourcing Lime, Hong Kong

2562 - กันยายน 2563 –
Minor International,
Chief People Officer
2560 - 2562 - CP Group,
Chief People Officer
2557 - 2560 - Mercer Singapore,
Chief Executive Officer Mercer
(Singapore)

หมายเหตุ: การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น และนับรวมหุ้นของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวอรุณรัตน์ สุรัตนจินดาภรณ์
ต�ำแหน่ง:
รองผู้จัดการทั่วไป บัญชีและควบคุม (โรงงาน)
สัญชาติ:
ไทย
อายุ:
49 ปี
การศึกษา:
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต:
เลขที่ 10745
อบรมสัมมนา:
เก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (ชั่วโมง CPD) ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 ทุกปี
จ�ำนวนหุ้น TU ที่ถือ:
-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางอุมาพร กิตติภูมิวงศ์
ต�ำแหน่ง:
สัญชาติ:
อายุ:
รับการแต่งตั้งเมื่อ:
การศึกษา:

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
ไทย
44 ปี
31 ตุลาคม 2562

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขาภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการอบรมสัมมนา:
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 25/2564
ประวัติการอบรมอื่นๆ:
• Certified Financial Modeling (CFM), Clariden Global, 2559
• TCFD & SDGs Workshop: ESG Risk Analysis and GHG Accounting, 2564
ประสบการณ์การท�ำงาน:
• 2540 - 2552 นักวิเคราะห์ ฝ่ายวางแผนธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
			
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2552 - 2556 นักวิเคราะห์ระดับช�ำนาญการ ฝ่าย Supply Chain
			
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2556 - 2558 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนธุรกิจและบริหารความเสี่ยง 			
			
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
			
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
			
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
จ�ำนวนหุ้น TU ที่ถือ:
3,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)

รายละเอียดผู้บริหาร (ไม่รวมกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร)

01 การประกอบธุ ร กิ จ
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รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง
ต�ำแหน่ง:
สัญชาติ:
อายุ:
รับการแต่งตั้งเมื่อ:
การศึกษา:

เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกฎหมาย งานก�ำกับ และภาษีระหว่างประเทศ
ไทย
36 ปี
9 สิงหาคม 2564
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิต ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาโท สาขากฎหมายภาษีอากร Queen Mary, University of London
• ปริญญาโท สาขากฎหมายการเงินการธนาคาร London School of Economics
		 and Political Science (LSE)
ประวัติการอบรมสัมมนา:
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรเลขานุการ (CSP) รุ่น 104/2562
- Effective Minutes Taking รุ่น 49/2564
- Corporate Governance for Executive รุ่น 18/2564
ประวัติการอบรมอื่นๆ:
โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท 2564 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน:
• 2553 - 2554 Tax Associate บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ�ำกัด
• 2554 - 2558 นักวิเคราะห์ วางแผนภาษี
			
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
• 2558 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายภาษีระหว่างประเทศ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
• 2561 - 2564 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกฎหมาย งานก�ำกับ และภาษีระหว่างประเทศ
			
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
• 2564 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกฎหมาย งานก�ำกับ และภาษี
			
ระหว่างประเทศ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนหุ้น TU ที่ถือ:
15,300 หุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
1. มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ
3. เข้าใจบทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) มีมติให้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
เพือ่ ช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ในการดูแลบริหารกิจการให้ดำ� เนินไปในทิศทางทีถ่ กู ต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
โดยก�ำหนดให้เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

01 การประกอบธุ ร กิ จ

และผลการดำ � เนิ น งาน

02 การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

03 งบการเงิ น
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1. ความรับผิดชอบในการประชุมของผู้ถือหุ้น
- ดูแลให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม เอกสารเกี่ยวกับรายงานประจ�ำปีและบัญชีงบการเงินของบริษัทไปยัง
ผู้ถือหุ้นภายในเวลาตามที่กฎหมายก�ำหนด
- ดูแลและจัดเตรียมการประชุม ประสานงานจัดการประชุมเพื่อให้การประชุมส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- พิจารณาว่าหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนถูกต้องหรือไม่ โดยหนังสือดังกล่าวต้องมีการลงลายมือชื่อ
ผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมในครั้งใด
- ดูแลว่าประเด็นใดบ้างทีม่ คี วามส�ำคัญและต้องให้ผถู้ อื หุน้ ลงมติแยกต่างหากเป็นกรณีๆ ไป เช่น การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั เป็นต้น
- ด�ำเนินการใดๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการเสนอวาระ
เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การจัดท�ำรายงานการประชุม และจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย โดยจัดเรียงตามล�ำดับเวลาอย่างต่อเนื่อง
2. ความรับผิดชอบในการประชุมของคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม เอกสารเกี่ยวกับการประชุมไปยังกรรมการบริษัทไว้ใช้ในการประชุมภายใน
เวลาอันควร เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและไตร่ตรองข้อมูลก่อนเข้าประชุม
- ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เพื่อให้มีการเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการอย่างครบถ้วน
- จัดเตรียมการประชุม สถานที่ประชุม และตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประชุม
- จัดท�ำรายงานการประชุมเพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด และจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย
โดยจัดเรียงตามล�ำดับเวลาอย่างต่อเนื่อง
3. หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท
- ดู แ ลและน� ำ เสนอข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษั ท และจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจของ
คณะกรรมการ
- ดูแลและเก็บรักษาเอกสารส�ำคัญและควบคุมระบบการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ
- ดูแลข้อมูลทางทะเบียนต่างๆ ของบริษัท และท�ำให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- ติดต่อประสานงานกับนายทะเบียนบริษัทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
4. บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหลักบรรษัทภิบาล
- รายงานและเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง โดยการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- จัดท�ำนโยบายหรือแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
5. การจัดท�ำรายงานประจ�ำปี โดยเปิดเผยสาระส�ำคัญตามที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญประจ�ำปี
โดยรายงานประจ�ำปีต้องมีข้อความที่ถูกต้องครบถ้วน
6. ความรับผิดชอบเกี่ยวกับคณะกรรมการ
- ให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
- จัดให้มีการให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- ด�ำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องตามข้อก�ำหนดกฎหมาย พร้อมทั้ง
เก็บรักษารายงานดังกล่าว
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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กรรมการตรวจสอบ v กรรมการอิสระ

n l

n

n

ประธานกรรมการตรวจสอบ

➤
n

กรรมการบริหาร
l

ประธานกรรมการบริหาร
u

หมายเหตุ: « ประธานกรรมการ

18. นางสาวอรุณรัตน์ สุรัตนจินดาภรณ์

17. นายคูลชาน ซิงห์

16. นายลีโอนาร์ดัซ คูเลน

v

12. ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์

15. นายอดัม เบรนนัน

▲v

➤v

11. นางพรรณสิรี อมาตยกุล

v

10. นายนาถ ลิ่วเจริญ

➤v

9. นายกีรติ อัสสกุล

361

ประวัติการท�ำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีการกระท�ำที่ขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายใดๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายต่างๆ อาทิ การไม่ส่งงบการเงินตามก�ำหนด การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่บริษัทเกี่ยวโยงหรือบริษัทอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทย่อย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน รวมถึงกรรมการบริษัท
และผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยไม่ มี ก ารกระท� ำ ที่ ขั ด ต่ อ กฎ ระเบี ย บ กฎหมายต่ า งๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายต่างๆ ทัง้ ทางแพ่งและอาญา อาทิ ไม่มกี ารกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีการกระท�ำที่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน ไม่กระท�ำผิดด้านทุจริตหรือการกระท�ำผิด
ด้านจริยธรรม

   บริษัท ไทยยูเ นี่ย น กรุ๊ป จ�ำ กัด (มหาชน)
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14. ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
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7. นายชู ชาน ชง

8. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

n

6. นายโนริโอะ ไซกุสะ
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3. นายชวน ตั้งจันสิร

l

n

l
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« «

TUFP
Tri-U
TUNA
RuFi
TUMN
TUGe
KON
TUE
TUES1
TUSEA
TUKL
YCC
TUAIH
TUC
TUL
TMK
TCM
TUH
TMAC
TSR
TUI
OKF
APC
TUO
TUS
PPC
TFM
EHS
TUG
ITL
TUM
TU

2. นายเชง นิรุตตินานนท์

USPN
TUFPC

รายชื่อ
กรรมการ

1. นายไกรสร จันศิริ

TUINA

บริษัทย่อย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

LUF

บริษัทร่วม

TNFC

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมเป็นผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย
บริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า

RBF

บริษัท
ร่วมค้า
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F&B
United
IZeavita
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   เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มไทยยูเนี่ยน
มีบริษัทย่อย จ�ำนวน 69 บริษัท

เอกสารแนบ 2:
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ

13

บริษัทย่อย: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มไทยยูเนี่ยน
มีบริษัทย่อย จ�ำนวน 69 บริษัท

นายไกรสร จันศิริ
นายเชง นิรุตตินานนท์
นายชวน ตั้งจันสิริ
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
นายชู ชง ชาน
นายติน ชู ชาน
นายนคร นิรุตตินานนท์
นายทวี ตั้งจันสิริ
นายนรินทร์ นิรุตตินานนท์
นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ
นายไชยวัฒน์ เจริญรุจิตานนท์
นายแพทย์ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
นายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
นางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์
นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
นายปิยะเทพ สีตะจันทร์
นายสุทธิเดช อมรเกษมวงศ์
นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์
นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ
นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ
นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์
นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล
นางมรกต กุลธรรมโยธิน
นายคณิต วัลยะเพ็ชร์
นายวาย ยัท ปาโก้ ลี
นายชาน ฮอน กิต
นางสาวอรวรรณ ศิริวราสันติ์
นางบุษกร จันศิริ
นายสมศักดิ์ สมิทธิเศรษฐ์
นายผณิศวร ช�ำนาญเวช
นายธนโชติ บุญมีโชติ
นายธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
นางศันสนีย์ เดวี่ส์
นายจูเลี่ยน เดวี่ส์
นายลูโดวิค การ์นิเยร์
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นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ
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นายพรชัย ตติยชัยทวีสุข
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นายสุชาติ ยุดดร
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นายปรีชา บางนกแขวก
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นายอภิธร เทอดสุวรรณ
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นายธีรพงศ์ จันศิริ

TUS TUO APC OKF
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TCM TMK TUL

นายเชง นิรุตตินานนท์

บริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ
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TUES1

TUE
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UKSI
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บริษัทย่อย
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นายลูโดวิค การ์นิเยร์
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Paul Reenan
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Ravinder Singh
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Gregory Bouillon
Leonardus Coolen
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Silvia Beetke

Hugo Sequeira
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Norbert Buchholz

Miguel Francisco
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Alexis Jacquand
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Laurent Jamier

n
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Jens Vogler
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Axel Wolff

HEY

n

n

n

HAW

n

นายลูโดวิค การ์นิเยร์

n
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44

Bjoern Nordvik

Nuno Costa

Craig Walker

43

n

Sven Massen

Paul Stephenson

TUGe TUMN RuFi

n

n

n

n
n
n
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   เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มไทยยูเนี่ยน
มีบริษัทย่อย จ�ำนวน 69 บริษัท

เอกสารแนบ 3:
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ

TUMD DPR

51

52

MWBSL

IOT

PFC

TLS

53

54

55

56

KOUS TUNA Tri-U TUFP TUFPC USPN TUNA

57

58

59

60

61

62

นายเชง นิรุตตินานนท์

n

n

n

n

นายธีรพงศ์ จันศิริ

n

n

n

n

นายลูโดวิค การ์นิเยร์

n

n

n
n

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

63
«

n

n
n

นายภาคิน ธ�ำรงวรศาสน์

n

Bryan Rosenberg
n

Shue Wing Chan
Maria Tkachenko

n

Helmuts Kleins

n

Paul Reenan

n

Guillaume Mollo

n

Roman Rybakov

n

Vsevolod Temirov

n

David Sankowicz

n

n

n

Sven Massen

n

n

n

Ricardo Luzio

n

Tony Lazazzara

n

Rupert Simeon

n

Frank Hoareau

n

Steve Khambatta

n

n

«

n

Johnny Ladouce

n

Agathe Brzezinski

n

John Engle

n

Bjoern Nordvik

n

หมายเหตุ: « ประธานกรรมการ n กรรมการ

บริษัทย่อย
ESCO NACO SEA

65

James Stephen

n

William Matthew

n

66

67

TTV

68

69

n
n

Axel Wolff

n

หมายเหตุ: « ประธานกรรมการ n กรรมการ

OFIV

n

Jens Vogler
Silvia Beetke

นายปองพล ผลิพืช
ต�ำแหน่ง:

n

นายติน ชู ชาน

David Sankowicz

64

n

นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ

รายชื่อกรรมการ

ITA

n
n

n

n

n

n

n

รองผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 		
สัญชาติ:
ไทย
อายุ:
42 ปี
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่:
23 กรกฎาคม 2558
การศึกษา:
ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรมสัมมนา:
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti Corruption Workshop 2560,
- CAC Conference
ประวัติการอบรมอื่นๆ:
• Innovation IA: Recalibration for the COVID Environment,
		 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2564
		
• การประชุมออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน,
			 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2564
ประสบการณ์การท�ำงาน:
• 2544 - 2549
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัทบัญชีกิจ จ�ำกัด
• 2549 - 2550
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี Mazars Thailand
• 2550 - 2559
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
• 2558 - ปัจจุบัน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
			
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
• 2561 - ปัจจุบัน
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบ
			
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนหุ้น TU ที่ถือ:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 4: ทรัพท์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
   เอกสารแนบ 5: นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ

เอกสารแนบ 4:
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินทางธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อย มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจรวมกันทุกบริษัท ดังนี้:
ก) ทรัพย์สินถาวร ได้แก่ ที่ดิน เครื่องจักร อาคารโรงงาน มีมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมมูลค่าสุทธิทั้งกลุ่มเท่ากับ
27,026.90 ล้านบาท
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ จ�ำนวนรวม 162.62 ล้านบาท (ปี 2563 จ�ำนวน 170.31 ล้านบาท)
ได้น�ำไปจดจ�ำนองไว้กับสถาบันการเงินเพื่อค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
• บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการด�ำเนินงาน 2 แห่ง ได้แก่ ที่ดินที่จังหวัดเพชรบุรี และที่จังหวัดปราจีนบุรี
ข) บริษทั และบริษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 1,330.21 ล้านบาท (ปี 2563
จ�ำนวน 1,339.02 ล้านบาท)
ค) ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา เครื่องหมายการค้าและสิทธิการใช้ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับลูกค้า/
ผู้จัดจ�ำหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรต่างๆ

เอกสารแนบ 5:
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ
และจริยธรรมธุรกิจ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้
คณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติง าน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการดําเนินธุรกิจ มีการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทได้ตามลิงก์ด้านล่าง
Read
more

