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ตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินธุรกิจที่ผ่�นม� ทียูเอฟมีก�รเติบโตอย่�งมั่นคงต่อเนื่องและส�ม�รถให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นเสมอม� 
โดยกลยุทธ์สำ�คัญแห่งคว�มสำ�เร็จม�จ�กก�รพัฒน�สัมพันธภ�พอันแข็งแกร่งกับพันธมิตรท�งธุรกิจ ก�รเข้�ถึงและตอบสนองลูกค้�
ได้อย่�งรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พ ก�รมองห�โอก�สในก�รซ้ือและควบรวมกิจก�รเม่ือคว�มพร้อมท�งธุรกิจอำ�นวย และก�รให้คว�มสำ�คัญ
กับนโยบายการดำาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

อย่�งไรก็ต�ม สำ�หรับปี 2556 ถือเป็นปีที่ท้�ท�ยต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่�งม�กนับตั้งแต่เริ่มดำ�เนินธุรกิจ เนื่องจ�กต้อง
เผชิญกับปัจจัยท้�ท�ยหล�ยประก�ร โดยเริ่มจ�กค่�เงินบ�ทแข็งค่�และผัวผวนอย่�งม�ก และปัญห�ท�งก�รเมืองในตะวันออกกล�ง
ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก รวมถึงปัจจัยด้�นวัตถุดิบกุ้งและปล�ทูน่� จ�กสถ�นก�รณ์โรคกุ้งต�ยด่วน หรืออีเอ็มเอส ทำ�ให้ปริม�ณ
ผลผลิตกุ้งของประเทศไทยในลดลงกว่� 50% จ�กปีก่อน ที่มีปริม�ณผลผลิต 540,000 เมตริกตัน  วัตถุดิบกุ้งข�ดแคลนและมีร�ค�สูง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อภ�พรวมอุตส�หกรรมกุ้งของประเทศไทย ในส่วนธุรกิจปล�ทูน่�ต้องเผชิญกับคว�มท้�ท�ยเช่นกัน จ�กคว�มผัวผวน
อย่�งม�กท�งด้�นร�ค� นอกจ�กนี้ปัจจัยจ�กธุรกิจอ�ห�รสัตว์เลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริก� และธุรกิจตล�ดภ�ยในประเทศ ไม่
ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้ต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ ซึ่งจ�กปัจจัยเหล่�นี้ ส่งผลให้อัตร�กำ�ไรขั้นต้นในปีนี้อยู่ที่ระดับ 12.6% ลดลงจ�กปีที่ผ่�นม� 
ที่มีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.3% แต่อย่�งไรก็ดี แม้ว่�ธุรกิจส่งออกกุ้งจ�กประเทศไทยจะไม่เติบโต แต่ในท�งกลับกันธุรกิจกุ้งในประเทศ
สหรัฐอเมริก� ส�ม�รถทำ�ผลง�นได้อย่�งโดดเด่นทั้งยอดข�ยและกำ�ไร เนื่องจ�กคว�มส�ม�รถในก�รจัดซื้อจัดห�วัตถุดิบจ�กแหล่ง
ต่�งๆ ทั่วโลก

นอกจ�กปัจจัยท�งด้�นธุรกิจแล้ว ปัจจัยที่สร้�งคว�มท้�ท�ยให้กับบริษัทฯ ในปี 2556 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคว�มยั่งยืนด้�น
ทรัพย�กรประมงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและก�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม โดยมีกฎ ระเบียบที่เข้มงวดม�กขึ้นด้�นก�รรักษ�และอนุรักษ์
แหล่งทรัพย�กรธรรมช�ติในอน�คต ซ่ึงกระทบต่อปริม�ณก�รจับปล�ทูน่� และทำ�ให้มีร�ค�สูงข้ึน รวมถึงประเด็นเร่ืองแรงง�นก�รละเมิด
ใช้แรงง�นเด็กและแรงง�นบังคับ รวมถึงก�รค้�มนุษย์ ซ่ึงถือเป็นภ�พใหญ่ของท้ังอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเล และอุตส�หกรรมประมงของไทย
ปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับ Tier 2 Watch List ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในร�ยง�นสถ�นก�รณ์ก�รค้�มนุษย์ (Trafficking In
Persons Report - TIP) ของประเทศสหรัฐอเมริก� และจะมีก�รทบทวนก�รจัดอันดับเป็นประจำ�ทุกปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มี
ผลสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯรวมถึงอุตส�หกรรมในระดับมหภ�ค ห�กประเทศไทยถูกลดอันดับลงไปสู่ Tier 3 ในปีหน้�นี้

สำ�หรับภ�พรวมผลดำ�เนินง�นในปี 2556 บริษัทฯ มีร�ยได้ในรูปเงินบ�ทเท่�กับ 112,813 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 6% ขณะที่ร�ยได้
ในรูปเงินเหรียญสหรัฐเท่�กับ 3,663 ล้�นเหรียญสหรัฐ เติบโตขึ้น 6% และมีกำ�ไรสุทธิเท่�กับ 2,853 ล้�นบ�ท ลดลง 39% แม้ว่�ปีนี้
ผลก�รดำ�เนินง�นจะไม่โดดเด่นเฉกเช่นทุกปีที่ผ่�นม� เนื่องจ�กปัจจัยที่ได้กล่�วม�แล้วข้�งต้น แต่เชื่อว่� สถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ผ่�น
จุดต่ำ�สุดม�แล้ว เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ในครึ่งปีหลังคลี่คล�ยไปในท�งที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก โดยเฉพ�ะธุรกิจกุ้ง
เริ่มฟื้นตัวอย่�งชัดเจน เห็นได้กำ�ไรขั้นต้นในครึ่งปีหลังที่เพิ่มขึ้นถึงระดับ 11.4% เทียบกับครึ่งปีแรกที่เท่�กับ 5.2% ทั้งนี้เป็นผลม�จ�ก
คว�มสำ�เร็จในก�รปรับกลยุทธ์ก�รบริห�รธุรกิจภ�ยในองค์กรอย่�งรัดกุมด้วยก�รเน้นก�รจัดก�รด้�นทรัพย�กร กระบวนก�รผลิต และ
ก�รควบคุมสินค้�คงคลังให้เหม�ะสมท่ีมีก�รดำ�เนินง�นม�ต้ังแต่ไตรม�สส�มทำ�ให้เพ่ิมประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นได้เป็นอย่�งดี อีกท้ังก�รมี
คว�มยืดหยุ่นในก�รปรับตัวที่รวดเร็วของบริษัทฯ เมื่อเกิดวิกฤติด้วยก�รปรับลดก�รลงทุนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบัน 

ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร

และประธ�นกรรมก�รบริห�ร

น�ยไกรสร จันศิริ
ประธานกรรมการ
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ประกอบกับปัจจัยจ�กวัตถุดิบคล่ีคล�ยไปในท�งท่ีดีข้ึน ซ่ึงจ�กแนวท�งก�รดำ�เนินง�นท้ังหมดน้ีเห็นผลได้อย่�งชัดเจนจ�กคว�มส�ม�รถ
ในก�รทำ�กำ�ไรที่เพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลังที่มีกำ�ไรสุทธิเท่�กับ 1,819 ล้�นบ�ทเติบโตขึ้น 76% เมื่อเทียบกับในครึ่งปีแรก

อย่�งไรก็ดี ก�รท่ีบริษัทฯ ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและเติบโตได้ดีน้ัน องค์ประกอบหลักสำ�คัญประกอบด้วย ก�รเข้�ใจ
และเข้�ถึงลูกค้�ได้อย่�งถ่องแท้ เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�อย่�งต่อเน่ือง และก�รมีพันธมิตรท่ีดีเย่ียม นอกจ�กน้ีปัจจัยสำ�คัญ
อีกประก�รหน่ึงคือ ก�รขย�ยกิจก�รจ�กก�รควบรวม เพ่ือก�รขย�ยผลิตภัณฑ์และขย�ยตล�ดใหม่ ซ่ึงท้ังหมดน้ีเกิดข้ึนจ�กก�รขับเคล่ือน
ของพนักง�นทุกคนของบริษัทฯ ทั้งที่ทำ�ง�นในประเทศไทยและต่�งประเทศที่ร่วมกันสร้�งผลง�นที่ดีเหล่�นี้ให้กับบริษัทฯ ตลอดม� จึง
ทำ�ให้บริษัทฯ มีศักยภ�พก�รดำ�เนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง และมีฐ�นะท�งก�รเงินที่เข้มแข็ง
 
จะเห็นว่�ปัจจุบันก�รทำ�ธุรกิจต้องเผชิญกับก�รแข่งขันที่รุนแรงทั้งจ�กปัจจัยภ�ยในประเทศและภ�ยนอกประเทศ จึงจำ�เป็นอย่�งยิ่ง
ที่ต้องมีทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งชัดเจน นอกจ�กนี้ก�รปรับตัวอย่�งรวดเร็วเป็นอีกองค์ประกอบสำ�คัญ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถ�นก�รณ์ท�งธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวล�   จำ�เป็นอย่�งย่ิงท่ีจะต้องกำ�หนดกรอบกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�นเพ่ือจะท่ีจะขับเคล่ือนธุรกิจ
เติบโตอย่�งมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 

• ก�รสร้�งคนเก่ง ม�รองรับก�รขย�ยก�รเติบโตของกลุ่มบริษัททั้งในประเทศและต่�งประเทศ 
• ก�รขย�ยก�รลงทุนในธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก�รขย�ยตล�ด กลุ่มเป้�หม�ย และก�รสร้�งคุณค่�ให้กับแบรนด์ 
• ก�รสร้�งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โดยเน้นประเภทเพ่ิมมูลค่� ซ่ึงทีมง�นฝ่�ยวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ของแต่ละภูมิภ�คจะทำ�ง�นร่วมกัน  
• ก�รสร้�งคว�มยั่งยืนในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไม่ว่�จะเป็นด้�นแหล่งทรัพย�กร สิ่งแวดล้อม สังคมและ

ชุมชน โดยก�รสร้�งให้เกิดคุณค่�ท�งเศรษฐกิจและเกิดก�รพัฒน�สังคมร่วมกัน 
• ก�รมุ่งมั่นพัฒน�ระบบม�ตรฐ�นคุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักในก�รดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ด้วยคว�มมุ่งม่ันในก�รดำ�เนินธุรกิจท่ียึดม่ันในหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีและมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง ทำ�ให้ในปีน้ี บริษัทฯ ได้คะแนน
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียนถึง 89 คะแนน เพิ่มขึ้นจ�กปีที่แล้ว ซึ่งคะแนนอยู่ในระดับ “ดีม�ก” โดยพิจ�รณ�จ�กก�ร
เค�รพสิทธิของผู้ถือหุ้น มีก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน และก�รให้คว�มสำ�คัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท รวมถึง
ก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งโปร่งใส นอกจ�กนี้ยังพิจ�รณ�ถึงบทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทอีกด้วย นับเป็น
คว�มภ�คภูมิใจอีกครั้งของคณะกรรมก�รและคณะผู้บริห�ร

ในน�มของคณะกรรมก�รและผู้บริห�ร ขอขอบคุณพนักง�นทุกคนในกลุ่มบริษัท พันธมิตรท�งธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกท่�น
ที่ร่วมให้ก�รสนับสนุน และให้คว�มไว้ว�งในก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทม�โดยตลอด จนประสบคว�มสำ�เร็จและมีผลประกอบก�รที่
เติบโตอย่�งต่อเน่ือง ท้ังน้ีบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีคว�มมุ่งม่ันท่ีจะพัฒน�ก�รปฏิบัติง�นในทุกหน่วยธุรกิจให้มีศักยภ�พท่ีแข็งแกร่งย่ิงข้ึน
เพื่อรองรับก�รแข่งขันในตล�ดโลกในฐ�นะก�รเป็นผู้เชี่ยวช�ญด้�นอ�ห�รทะเลระดับโลก และขณะเดียวกันก็พร้อมนำ�คว�มรู้และคว�ม
เชี่ยวช�ญนี้ม�พัฒน� ส่งเสริม เพื่อสร้�งให้เกิดคุณค่�ท�งเศรษฐกิจในระดับชุมชน สังคม และในระดับประเทศร่วมกัน

น�ยธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานกรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)10 T U F

พนักง�น ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 10,789 คน
• พนักง�นร�ยเดือน จำ�นวน     1,617 คน
• พนักง�นร�ยวัน จำ�นวน     9,172 คน

คณะกรรมก�รบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะอนุกรรมก�รสรรห�และ
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

เลขานุการบริษัท

ก�รพัฒน�ธุรกิจเชิงกลยุทธ์องค์กร

ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

ธุรกิจ
ปลาทูน่า

ธุรกิจกุ้งและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับกุ้ง

ธุรกิจ
อ�ห�รสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจปล�ซ�ร์ดีน
และ

ปล�แมคเคอเรล

ธุรกิจ
ปล�แซลมอน

ธุรกิจผลิตภัณฑ์
เพิ่มมูลค่�และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

โครงสร้�งก�รจัดก�ร
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น�ยไกรสร จันศิริ
ประธานกรรมการ
อายุ 79 ปี

ก�รศึกษ�

  • ปริญญ�ปรัชญ�ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง
  • ปริญญ�วิทย�ศ�สตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 (ประเภททั่วไป) ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
 ก�รอ�ห�ร มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย
  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman 

Program สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
ครั้งที่ 15/2550

  • หลักสูตร ผู้บริห�รระดับสูง สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน
 รุ่นที่ 12 (มีน�คม - กรกฎ�คม 2554)

ตำ�แหน่งท�งสังคม

  • ประธ�นที่ปรึกษ�ถ�วร ชมรมนักธุรกิจไทย - จีน
  • น�ยกกิตติมศักดิ์สม�คมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
  • รองประธ�น สม�คมมิตรภ�พไทย - จีน
  • รองประธ�นกิตติมศักดิ์ สหพันธ์วอลเล่ย์บอลแห่งเอเชีย

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

  • ประธานกรรมการ
 บริษัท ไทยรวมสินพัฒน�อุตส�หกรรม จำ�กัด 
  • ประธ�นกรรมก�ร บริษัท รวมไทยอ�ห�รทะเล จำ�กัด
  • ประธ�นกรรมก�ร บริษัทหลักทรัพย์
 เมอร์ชั่น พ�ร์ทเนอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
  • กรรมก�รบริห�ร บริษัท สงขล�แคนนิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
  • กรรมก�รบริห�ร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กร�ฟฟิกส์ จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท นิว ฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไวยไทย จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ปร็อปเปอร์ตี้ส์ จำ�กัด
  • กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำากัด

จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ 117,783,680 หุ้น* 

  * ณ วันที่ 28 สิงห�คม 2556 นับรวมหุ้นของคู่สมรส
 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

คณะกรรมก�รบริษัท



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)12 T U F

น�ยเชง นิรุตติน�นนท์
กรรมการบริหาร
อายุ 72 ปี

น�ยชวน ตั้งจันสิริ
กรรมการบริหาร
อายุ 69 ปี

ก�รศึกษ�

  • ปริญญ�ตรี South China Normal University,
 People’s Republic of China
  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation 

Program สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
ครั้งที่ 86/2553

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

  • ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำ�กัด
  • ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำ�กัด
  • กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ไทยรวมสินพัฒน�อุตส�หกรรม จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำ�กัด 
  • กรรมก�ร บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำ�กัด 
  • กรรมการ บริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น จำากัด
  • กรรมก�ร บริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส เอสเอเอส
  • กรรมก�ร บริษัท นิว ฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไวยไทย จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท อเฮดเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทยพัฒน�สแตนเลสสตีล จำ�กัด

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

  • กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 บริษัท ไทยรวมสินพัฒน�อุตส�หกรรม จำ�กัด
  • กรรมก�รบริห�ร บริษัท สงขล�แคนนิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
  • กรรมก�รบริห�ร บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กร�ฟฟิกส์ จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง
 ที่ถือใน บริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส เอสเอเอส
  • กรรมก�ร บริษัท นิว ฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จำ�กัด
  • กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำากัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ปร็อปเปอร์ตี้ส์ จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไวยไทย จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทยพัฒน�สแตนเลสสตีล จำ�กัด

จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ 70,515,934 หุ้น* 

  * ณ วันที่ 28 สิงห�คม 2556 นับรวมหุ้นของคู่สมรส
 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ 9,867,000 หุ้น* 

  * ณ วันที่ 28 สิงห�คม 2556 นับรวมหุ้นของคู่สมรส
 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ก�รศึกษ�

  • The Second Middle School of Shantou,
 People’s Republic of China
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ก�รศึกษ�

  • ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รตล�ด มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
 มห�วิทย�ลัยซ�นฟร�นซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริก�
  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
 ครั้งที่ 10/2544

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

  • ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำ�กัด
  • ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส เอสเอเอส
  • ประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
  • ประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟร�นซ์ โฮลดิ้ง 2 เอสเอเอส
  • ประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กร�ฟฟิกส์ จำ�กัด
  • ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
  • กรรมการบริหาร
 บริษัท ไทยรวมสินพัฒน�อุตส�หกรรม จำ�กัด
  • กรรมก�รบริห�ร บริษัท สงขล�แคนนิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
  • กรรมก�ร บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด 
  • กรรมก�ร บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ทีเอ็น ฟ�ยน์ เคมีคอลส์ จำ�กัด
  • กรรมการ บริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น จำากัด 
  • กรรมก�ร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง
 ที่ถือใน บริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส เอสเอเอส

ตำ�แหน่งท�งสังคม

  • ที่ปรึกษ� ตล�ดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
  • ที่ปรึกษ� สถ�บันวิจัยเพื่อตล�ดทุน 
  • กรรมก�รที่ปรึกษ� มูลนิธิสถ�บันอน�คตไทยศึกษ�
  • กรรมก�รอำ�นวยก�ร
 สม�คมก�รจัดก�รธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  • กรรมก�ร สภ�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสย�ม

ตำ�แหน่งในกิจก�รอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  • กรรมการ
 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ 114,711,943 หุ้น* 

  * ณ วันที่ 28 สิงห�คม 2556 นับรวมหุ้นของคู่สมรส
 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

  • กรรมก�ร บริษัท นิว ฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท แพ็คฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน) 
  • กรรมก�ร บริษัท โอคินอส จำ�กัด 
  • กรรมก�ร บริษัท โอคินอส ฟู้ด จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไวยไทย จำ�กัด
  • กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำากัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ปร็อปเปอร์ตี้ส์ จำ�กัด
  • กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จำากัด
  • กรรมการ บริษัท ทักษิณสมุทร จำากัด

น�ยธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 49 ปี



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)14 T U F

ก�รศึกษ�

  • ปริญญ�ตรี มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ
  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification
 Program สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
 ครั้งที่ 84/2553
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร
 TLCA Executive Development Program
 รุ่นที่ 2 ปี 2552

ก�รศึกษ�

  • ปริญญ�ตรี มห�วิทย�ลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

  • ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จำ�กัด
  • ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท ไทยควอลิต้ี ชริมพ์ จำ�กัด 
  • ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท ไทยยูเน่ียน ซีฟู้ด จำ�กัด
  • กรรมก�รบริห�ร บริษัท แพ็ดฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน)
  • กรรมก�รบริห�ร บริษัท โอคินอส จำ�กัด
  • กรรมก�รบริห�ร บริษัท โอคินอสฟู้ด จำ�กัด
  • กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จำากัด
  • กรรมการ บริษัท ทักษิณสมุทร จำากัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ทีเอ็มเอซี จำ�กัด

ประสบก�รณ์

  • รองประธ�นกรรมก�รบริห�รอ�วุโส (สินค้�อุปโภคบริโภค)
 บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

ตำ�แหน่งท�งสังคม

  • อุปน�ยก สม�คมอ�ห�รแช่เยือกแข็งไทย
  • อุปน�ยก สม�คมศิษย์เก่�มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ

จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ 15,860,745 หุ้น* 

  * ณ วันที่ 28 สิงห�คม 2556 นับรวมหุ้นของคู่สมรส
 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ -

น�ยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
กรรมก�รผู้จัดก�ร (กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง)
อายุ 52 ปี

น�ยท�เคฮิโกะ ค�คิอูชิ
กรรมการ
อายุ 59 ปี
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ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

  • กรรมก�ร บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จำ�กัด
  • กรรมก�ร บริษัท ไทยยูเน่ียน กร�ฟฟิกส์ จำ�กัด

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

  • กรรมก�ร Wellard Holdings (ออสเตรเลีย)
  • กรรมก�ร โรงแรมแชงกรี-ล่� (ม�เลเซีย)
  • กรรมก�ร บริษัท Straits Resources จำ�กัด (ออสเตรเลีย)
  • กรรมก�ร บริษัท ออตโต ม�รีน จำ�กัด (สิงคโปร์)
  • กรรมก�ร บริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส  เอสเอเอส
  • กรรมก�ร Scomi Oilfeld Limited (Bermuda)

ก�รศึกษ�

  • ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รเงิน มห�วิทย�ลัยโอเรกอน
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร
 Directors Certification Program
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
 ครั้งที่ 10/2545
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร
 TLCA Executive Development Program
 รุ่นที่ 1 ปี 2552

ก�รศึกษ�

  • ปริญญ�ตรี พ�ณิชย์ศ�สตร์
 มห�วิทย�ลัยนิวเซ�ท์เวลส์ ออสเตรเลีย
  • วุฒิบัตรผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
 (Certified Public Accountants, Australian Society)

จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ 3,223,818 หุ้น* 

  * ณ วันที่ 28 สิงห�คม 2556 นับรวมหุ้นของคู่สมรส
 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ - 

  * ณ วันที่ 28 สิงห�คม 2556 นับรวมหุ้นของคู่สมรส
 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

นายชาน ชู ชง
กรรมการบริหาร
อายุ 39 ปี

น�ยร�วินเดอร์ สิงห์ เกรว�ล ซ�บจิตต์ เอส 
กรรมการ
อายุ 45 ปี
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ก�รศึกษ�

  • บัญชีบัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
  • พ�ณิชยศ�สตร์บัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
  • นิติศ�สตร์บัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification
 Program สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 

ครั้งที่ 13/2544
  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman 

Program สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
ครั้งที่ 4/2544

  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร DCP Refresher Course 
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

 ครั้งที่ 2/2549
  • ก�รสัมมน�เรื่อง Handling Conflicts of Interest: 

What the Board should do? สม�คมส่งเสริมสถ�บัน
กรรมก�รบริษัทไทย ครั้งที่ 4/2551

  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation 
Committee สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
ครั้งที่ 9/2552

  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร How to Develop a Risk 
Management สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
ครั้งที่ 2/2555

  • หลักสูตร Executive Program
 มห�วิทย�ลัยสแตนฟอร์ด และมห�วิทย�ลัยสิงคโปร์
  • หลักสูตร Senior Executive Program
 สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร์
 แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
  • Audit World - Conference 25-26 June 2012 

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

Resort World Convention Centre, Singapore

ประสบก�รณ์

  • ผู้ตรวจก�รธน�ค�รพ�ณิชย์ ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
  • ผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส
 บริษัท ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)
  • กรรมก�รบริห�ร บริษัท ธน�ค�รศรีนคร จำ�กัด (มห�ชน)
  • กรรมก�รบริห�ร บริษัท ศรีนครประกันชีวิต จำ�กัด
  • ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
 บริษัท เงินทุนบุคคลัภย์ จำ�กัด (มห�ชน)
  • กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ
 บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน)
  • ท่ีปรึกษ�คณะกรรมก�รบริห�ร
 ธน�ค�รศรีนคร จำ�กัด (มห�ชน)
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้ังแต่ปี 2505
 ผู้สอบบัญชีเลขท่ี 0156 สภาการบัญชี
  • ใบอนุญ�ตทน�ยคว�มตลอดปี
 ต้ังแต่ปี 2529 เลขท่ี 2913401 สภ�ทน�ยคว�ม

ตำ�แหน่งท�งสังคม

  • รองประธ�นกรรมก�ร มูลนิธิแพทย์อ�ส�
 สมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี

จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ - 

  * ณ วันที่ 28 สิงห�คม 2556 นับรวมหุ้นของคู่สมรส
 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

น�ยศักดิ์ เกี่ยวก�รค้�
กรรมการอิสระ
อายุ 79 ปี
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ประสบก�รณ์

  • ผู้บังคับก�รกองพล�ธิก�ร กรมตำ�รวจ
  • รองผู้บัญช�ก�ร สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง
  • รองจเร สำ�นักจเรตำ�รวจ

ประสบก�รณ์

  • ทน�ยคว�ม สำ�นักง�นกิติท่ีปรึกษ�กฎหม�ยและธุรกิจ
  • อัยการพิเศษประจำากรม สำานักงานอัยการสูงสุด

ก�รศึกษ�

  • นิติศ�สตร์บัณฑิต มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
  • โรงเรียนน�ยร้อยตำ�รวจแห่งส�ธ�รณรัฐจีน
  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation 

Program สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
ครั้งที่ 33/2548

ก�รศึกษ�

  • นิติศ�สตร์บัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
  • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)
  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation 

Program สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
 ครั้งที่ 36/2548

จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ 7,572 หุ้น* 

  * ณ วันที่ 28 สิงห�คม 2556 นับรวมหุ้นของคู่สมรส
 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ - 

  * ณ วันที่ 28 สิงห�คม 2556 นับรวมหุ้นของคู่สมรส
 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

พล.ต.ต. ประช� อนุเคร�ะห์ดิลก
กรรมการอิสระ
อายุ 77 ปี

น�ยกิติ ปิลันธนดิลก
กรรมการอิสระ
อายุ 75 ปี
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ก�รศึกษ�

  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการจัดการ
 วิทย�ลัยแอคเคิร์ส ประเทศสหรัฐอเมริก�
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 มห�วิทย�ลัยซ�ร�โซต้� ประเทศสหรัฐอเมริก�
  • ปริญญ�เอก ก�รจัดก�รระหว่�งประเทศ
 มห�วิทย�ลัยวอลเดน ประเทศสหรัฐอเมริก�
  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร A.C.A จ�ก American
 Accreditation Council for Accountancy
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
 ครั้งที่ 10/2548
  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation 

Program สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
 ครั้งที่ 48/2548
  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
 Program สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
 ครั้งที่ 70/2549
  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman 

Program สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
 ครั้งที่ 14/2549
  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร Understanding the
 Fundamental of Financial Statement สม�คม
 ส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย ครั้งที่ 7/2550

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

  • ประธานกรรมการ
 บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน) 
  • รองประธ�นกรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มห�ชน)
  • รองประธานกรรมการ
 และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส 

แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 
  • กรรมก�รบริห�ร บริษัทหลักทรัพย์
 เมอร์ชั่น พ�ร์เนอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 
  • กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
 บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำ�กัด (มห�ชน) 
  • กรรมก�ร กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ
 ประธานกรรมการสรรหา
 และกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำ�กัด (มห�ชน) 
  • กรรมก�รและกรรมก�รตรวจสอบ มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ
  • กรรมก�รอิสระ บริษัท แพ็คฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน)

จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ - 

  * ณ วันที่ 28 สิงห�คม 2556 นับรวมหุ้นของคู่สมรส
 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ดร. ธรรมนูญ อ�นันโทไทย
กรรมการอิสระ
อายุ 57 ปี
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ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

  • ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำ�กัด 
  • ประธานกรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

ก�รศึกษ�

  • ปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมเคมี มห�วิทย�ลัยควีนส์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • ปริญญ�โท ส�ข�วิศวกรรมเคมี มห�วิทย�ลัยเซ�ท์เทิร์น 
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริก�

  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
 Program สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
 ครั้งที่ 27/2546
  • ประก�ศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation
 Committee สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 

ครั้งที่ 5/2550

หมายเหตุ
น�ยช�น ติน คิง และ น�ยย�ซูโอะ โกโต้ ได้ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รในเดือนสิงห�คมและธันว�คม 2556 ต�มลำ�ดับ
ดังนั้นคณะกรรมก�รของบริษัท คงเหลือจำ�นวน 13 ท�่น

จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ 13,312 หุ้น* 

  * ณ วันที่ 28 สิงห�คม 2556 นับรวมหุ้นของคู่สมรส
 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการอิสระ
อายุ 56 ปี
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น�ยศักดิ์ เกี่ยวก�รค้�
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

น�ยกิติ ปิลันธนดิลก
กรรมก�รตรวจสอบ

พล.ต.ต. ประช� อนุเคร�ะห์ดิลก
กรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะอนุกรรมก�ร

คณะอนุกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

 1. ดร.ธรรมนูญ อ�นันโทไทย   ประธ�นคณะอนุกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
 2. น�ยศักดิ์ เกี่ยวก�รค้�    อนุกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

 1. ดร.ธรรมนูญ อ�นันโทไทย   ประธ�นคณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 2. น�ยศักดิ์ เกี่ยวก�รค้�    อนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 3. พล.ต.ต.ประช� อนุเคร�ะห์ดิลก   อนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 4. น�ยธีรพงศ์ จันศิริ    อนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

และคณะอนุกรรมก�ร
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น�ยสุทธิเดช อมรเกษมวงศ์
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร กลุ่มผลิตภัณฑ์ปล�

ประสบก�รณ์
• ผู้จัดก�รทั่วไป (กลุ่มผลิตภัณฑ์ปล�) บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
• ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รตล�ด (กลุ่มผลิตภัณฑ์ปล�) บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)

น�ยพีระศักดิ์ บุญมีโชติ
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง

ประสบก�รณ์
• ผู้จัดก�รทั่วไป (กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง) บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) 

น�งส�วสุรีย์น�ฏ สุขะวันชัย
ผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยง�นตรวจสอบ

ประสบก�รณ์
• ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยพ�นิชประกันภัย จำ�กัด
• รักษ�ก�รผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน บริษัท กรุงไทยพ�นิชประกันภัย จำ�กัด

น�ยนิติ ตรรกพิบูลย์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท

ประสบก�รณ์
•  ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รส�รสนเทศ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติน�คิน จำ�กัด

ดร.วิทย์ สุนทรนันท์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

ประสบก�รณ์
• ผู้อำ�นวยก�รส�ยอ�วุโส - อ�ชีวอน�มัย คว�มปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และก�รพัฒน�ชุมชน
  บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

น�ยยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์์
รองผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยก�รเงิน

ประสบก�รณ์
•  ผู้บริห�รก�รเงินส่วนกล�ง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำ�กัด (มห�ชน)
•  ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รเงิน บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำ�กัด

ทีมผู้บริห�ร
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สถิติผลก�รดำ�เนินง�น

ในรอบ 5 ปี

ร�ยได้รวม
(ล้านบาท)

มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น 
(บาท)

กำ�ไรสุทธิ
(ล้านบาท)

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (เท่า)

สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%)
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สัดส่วนของร�ยได้จ�กก�รข�ย

และก�รจัดจำ�หน่�ยในปี 2556

สัดส่วนของร�ยได้

จ�กก�รข�ยในปี 2556

สัดส่วนของก�ร

จัดจำ�หน่�ยในปี 2556

สหรัฐอเมริกา

ยุโรป

ญี่ปุ่น

ขายในประเทศ

แอฟริกา

โอเชียเนีย

เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)

ตะวันออกกลาง

แคนาดา

อเมริกาใต้

ธุรกิจปลาทูน่า

ธุรกิจกุ้งและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกุ้ง

ธุรกิจปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรล

ธุรกิจปลาแซลมอน

ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า

และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
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ประว ัติ
และพัฒน�ก�รของบริษัท
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกอ�ห�รทะเลแช่แข็งเมื่อพ.ศ. 2531 ด้วยทุน
จดทะเบียนเร่ิมแรก 25 ล้�นบ�ท จ�กน้ันในพ.ศ 2535 บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรช่ัน จำ�กัด และ บริษัท ฮ�โกโรโม่ ฟู้ดส์
จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำ�หน่�ยร�ยใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นลูกค้�และผู้จำ�หน่�ยของบริษัทฯ โดยทั้งสองบริษัทมีส่วน
สำ�คัญในก�รช่วยพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้ได้ม�ตรฐ�นและส�ม�รถแข่งขันในตล�ดโลกได้ ต่อม�บริษัทฯ ได้แปรสภ�พเป็นบริษัทมห�ชน 
โดยเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิก�ยน 2537 และตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� บริษัทได้เพิ่มทุนอย่�งต่อเนื่อง 
ทำ�ให้ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,202,000,000 บ�ท มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท โดยมีทุนชำ�ระแล้วเป็น 1,147,593,829 บ�ท หรือ
เท่�กับ 1,147,593,829  หุ้น

ตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินธุรกิจ บริษัทมีก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้นโยบ�ยก�รบริห�รจัดก�รท่ีมุ่งเน้นให้คว�มสำ�คัญต้ังแต่ก�รจัดห�วัตถุดิบ
ก�รแปรรูป ก�รผลิต และก�รควบคุมคุณภ�พม�ตรฐ�น อย่�งเคร่งครัด เพื่อให้ดำ�เนินง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พม�กที่สุด และส�ม�รถ
ตอบสนองลูกค้�และผู้บริโภคได้อย่�งต่อเนื่อง 

วิสัยทัศน์

ก�รเป็นผู้นำ�และเช่ียวช�ญด้�นอ�ห�รทะเลระดับโลกท่ีมุ่งค้นคิดนวัตกรรมด้�นอ�ห�รอย่�งต่อเน่ือง  ใส่ใจในคุณภ�พและคว�มปลอดภัย
ด้วยกระบวนก�รผลิตท่ีควบคุมคุณภ�พอย่�งเคร่งครัดทุกข้ันตอน เพ่ือตอบสนองทุกคว�มต้องก�ร รวมถึงสร้�งคว�มพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
และบริก�รให้แก่ลูกค้�และผู้บริโภคอย่�งสูงสุด

พันธกิจ

• เป็นผู้ผลิตที่ได้รับคว�มไว้ว�งใจในผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่มีคุณภ�พและคว�มปลอดภัยสูง ใส่ใจในเรื่องของรสช�ติ  คว�มสะดวก
 ในก�รบริโภค  
• เป็นองค์กรที่ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักคว�มเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกภ�คส่วน
 เพื่อสร้�งคว�มสำ�เร็จในก�รทำ�ธุรกิจที่ยั่งยืนร่วมกัน  
• เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นก�รเสริมสร้�งและพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กร ส่งเสริมและให้โอก�สก�รเติบโตในส�ยง�น พร้อมทั้งพัฒน�

คุณภ�พชีวิตของบุคล�กรให้มีคว�มเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น 
• ทำ�หน้�ที่เป็นตัวแทน และให้ก�รสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเลของประเทศไทย และบนเวทีโลก
• เป็นองค์กรท่ีตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและมีสำ�นึกรับผิดชอบต่อแหล่งทรัพย�กรท�งทะล รวมถึงทรัพย�กรโลกและส่ิงแวดล้อมอยู่เสมอ  
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พัฒน�ก�รของบริษัทในปี 2556

1. ก�รเพิ่มสัดส่วนก�รลงทุนในบริษัท แพ็คฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน) “PPC” จ�กเดิมในปี 2555 บริษัทถือครองหุ้นอยู่จำ�นวน 
14,989,999 หรือคิดเป็นสัดส่วน 49.97% ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

 • เดือนกุมภ�พันธ์ 2556 เพิ่ม 4.49% รวมเป็นสัดส่วน 54.46%
 • เดือนมีน�คม 2556 เพิ่ม 20.18% รวมเป็นสัดส่วน 74.64%
 • เดือนพฤศจิก�ยน 2556 เพิ่ม 2.42% รวมเป็นสัดส่วน 77.06%

 ทำ�ให้ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนก�รถือครองหุ้นใน PPC จำ�นวน 25,428,279 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 77.06% ของจำ�นวน
 หุ้นทั้งหมด และมีสถ�นภ�พเป็นบริษัทแม่ของ PPC ดังนั้น จึงดำ�เนินก�รเพิกถอน PPC จ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. ก�รเพิ่มทุนจ�กเดิม 9.4 ล้�นเหรียญสหรัฐ เป็น 13.3 ล้�นเหรียญสหรัฐของบริษัท มอร์สบี้ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง ซึ่งเป็น
บริษัทร่วมทุนของบริษัท ไทยรวมสินพัฒน�อุตส�หกรรม จำ�กัด “TUM” (บริษัทย่อยของ TUF) กับบริษัท เซ็นจูรี่ แคนนิ่ง 
คอร์ปอเรช่ัน และบริษัท ฟร�เบล ฟิชช่ิง คอร์ปอเรช่ัน ประเทศฟิลิปปินส์ ต้ังแต่ปี 2552 ด้วยสัดส่วนเท่�กันคือ 33.33% ดำ�เนินก�ร

 จัดตั้งบริษัท ม�เจสติก ซีฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ที่ประเทศป�ปัวนิวกินี เพื่อดำ�เนินธุรกิจก�รจับปล�ทูน่�ในน่�นน้ำ�ประเทศ
 ป�ปัวนิวกินีและบริเวณใกล้เคียง และโรงง�นผลิตปล�ทูน่�กระป๋องในประเทศป�ปัวนิวกินี ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทเข้�ถึงแหล่งปล�ทูน่�

ได้ม�กข้ึน รวมท้ังยังได้รับสิทธิพิเศษท�งด้�นภ�ษี ปัจจุบัน บจ.ม�เจสติก ซีฟู้ด เร่ิมมีก�รผลิตสินค้�แล้ว ดังน้ันเพ่ือให้ก�รดำ�เนินก�ร
 ด้�นก�รผลิตเป็นไปอย่�งคล่องตัว จึงจำ�เป็นต้องเพิ่มทุนสำ�หรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในก�รดำ�เนินง�น

3. ก�รปรับโครงสร้�งของกลุ่มธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยอ�ห�รสัตว์และก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ� เพื่อก�รบริห�รจัดก�รที่ดีขึ้น โดยบริษัท 
ทีเอ็มเอซี จำ�กัด “TMAC” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่�งบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำ�กัด “TFM” และบริษัท มิตซูบิชิ 
คอร์ปอเรช่ัน จำ�กัด “MITSU” ทำ�ก�รซ้ือหุ้นส�มัญท้ังหมดท่ี TFM ถือครองของ บริษัท ทีซีเอ็ม ฟิชเชอร่ี จำ�กัด บริษัท ทีเอ็มเค ฟ�ร์ม

 จำ�กัด และบริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำ�กัด ทั้งนี้ ก�รจัดโครงสร้�งของก�รถือหุ้นก่อนและหลังก�รปรับดังกล่�วเป็นดังนี้

เดิม ใหม่
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ล่�สุด เมื่อเดือนกุมภ�พันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้มีก�รออกหุ้นกู้มูลค่�รวมทั้งสิ้น 8,250 ล้�นบ�ท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำ�นวน 4 ชุด โดยแบ่งออกเป็น หุ้นกู้อ�ยุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี ซึ่งได้รับก�ร
ตอบรับเป็นอย่�งดีจ�กนักลงทุนสถ�บันต่�งๆ ท้ังน้ีหุ้นกู้ดังกล่�วได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือในระดับ AA- จ�กบริษัท ทริสเรทต้ิง จำ�กัด 
เม่ือวันท่ี 16 มกร�คม พ.ศ. 2557

สำ�หรับวัตถุประสงค์ก�รออกหุ้นกู้น้ี เพ่ือนำ�เงินท่ีได้ไปใช้ชำ�ระสัดส่วนเงินกู้ระยะย�วซ่ึงถึงกำ�หนดชำ�ระในปีน้ี รวมถึงจัดก�รดุลย์เงินกู้ระยะส้ัน
และระยะย�วของบริษัทฯ   

สำาหรับรายละเอียดของหุ้นกู้มีดังนี้ 

ณ วันท่ีย่ืนแบบแสดงร�ยก�รข้อมูล บริษัทฯ มีหุ้นกู้ท่ียังไม่ครบกำ�หนดไถ่ถอนรวม 3 ชุด ท่ีได้จดทะเบียนและซ้ือข�ยได้ในสม�คมตล�ด
ตร�ส�รหนี้ไทย (Thai bond Market Association) โดยร�ยละเอียดของหุ้นกู้ดังกล่�วมีดังนี้

ชื่อ

 (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1   ใช้ชื่อว่� “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
     ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2557”
 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2   ใช้ชื่อว่� “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) 
     ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2559”
 (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3   ใช้ชื่อว่� “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) 
     ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2564”

อายุของหุ้นกู้

 (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1   มีอ�ยุ 3 ปี นับจ�กวันออกหุ้นกู้
 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2   มีอ�ยุ 5 ปี นับจ�กวันออกหุ้นกู้
 (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3   มีอ�ยุ 10 ปี นับจ�กวันออกหุ้นกู้

มูลค่�รวมของหุ้นกู้ที่เสนอข�ย: 6,750,000,000 บ�ท แบ่งเป็น

 (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1   มูลค่� 3,300,000,000 บ�ท
 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2   มูลค่� 1,950,000,000 บ�ท
 (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3   มูลค่� 1,500,000,000 บ�ท

จำ�นวนหุ้นกู้ที่เสนอข�ย: 6,750,000 หน่วย แบ่งเป็น

 (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1   มูลค่� 3,300,000 หน่วย
 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2   มูลค่� 1,950,000 หน่วย
 (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3   มูลค่� 1,500,000 หน่วย

มูลค่�ที่ตร�ไว้ต่อหน่วย: 1,000 บ�ท 

ร�ค�ที่เสนอข�ยต่อหน่วย: 1,000 บ�ท

วันที่ออกหุ้นกู้: วันที่ 27 กรกฎ�คม พ.ศ. 2554

วันครบกำ�หนดไถ่ถอน

 (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1   วันที่ 27 กรกฎ�คม พ.ศ. 2557
 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2   วันที่ 27 กรกฎ�คม พ.ศ. 2559
 (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3   วันที่ 27 กรกฎ�คม พ.ศ. 2564
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อัตร�ดอกเบี้ยและกำ�หนดเวล�ก�รชำ�ระดอกเบี้ย

 (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1   อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.51 ต่อปี
 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2   อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.70 ต่อปี
 (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3   อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.02 ต่อปี

โดยชำ�ระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 27 กรกฎ�คม 27 ตุล�คม 27 มกร�คม และ 27 เมษ�ยน ของทุกปี ตลอดอ�ยุ
หุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำ�ก�รชำ�ระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 27 ตุล�คม พ.ศ. 2554 และจะทำ�ก�รชำ�ระดอกเบี้ยงวดสุดท้�ยของหุ้นกู้
แต่ละชุด ในวันครบกำ�หนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ 

ก�รไถ่ถอนหุ้นกู้

 ส�ม�รถทำ�ได้ในวันครบกำ�หนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด โดยก�รชำ�ระเงินต้นคงค้�งท้ังหมดภ�ยใต้หุ้นกู้ชุดน้ันๆ พร้อมท้ังดอกเบ้ียงวด
 สุดท้�ยของหุ้นกู้ชุดดังกล่�ว

นายทะเบียนหุ้นกู้

 ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำ�หน้�ที่เป็นน�ยทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำ�ระเงินแทน

นอกจ�กน้ี บริษัทฯ มีก�รออกหุ้นกู้เพ่ิมเติมเม่ือวันท่ี 6 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2557 อีกรวม 4 ชุด และได้ทำ�ก�รจดทะเบียนให้มีก�รซ้ือข�ยได้
ในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย (Thai bond Market Association) โดยร�ยละเอียดของหุ้นกู้ดังกล่�วมีดังนี้

ชื่อ

 (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1   ใช้ชื่อว่� “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
    ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560”
 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2   ใช้ชื่อว่� “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) 
    ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”
 (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3   ใช้ชื่อว่� “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) 
    ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”
 (4) หุ้นกู้ชุดที่ 4   ใช้ชื่อว่� “หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) 
    ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”

อายุของหุ้นกู้

 (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1   มีอ�ยุ 3 ปี นับจ�กวันออกหุ้นกู้
 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2   มีอ�ยุ 5 ปี นับจ�กวันออกหุ้นกู้
 (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3   มีอ�ยุ 7 ปี นับจ�กวันออกหุ้นกู้
 (4) หุ้นกู้ชุดที่ 4   มีอ�ยุ 10 ปี นับจ�กวันออกหุ้นกู้

มูลค่�รวมของหุ้นกู้ที่เสนอข�ย: 8,250,000,000 บ�ท แบ่งเป็น

 (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1   มูลค่� 2,500,000,000 บ�ท
 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2   มูลค่� 3,150,000,000 บ�ท
 (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3   มูลค่� 1,550,000,000 บ�ท
 (4) หุ้นกู้ชุดที่ 4   มูลค่� 1,050,000,000 บ�ท

จำ�นวนหุ้นกู้ที่เสนอข�ย: 8,250,000 หน่วย แบ่งเป็น

 (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1   มูลค่� 2,500,000 หน่วย
 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2   มูลค่� 3,150,000 หน่วย
 (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3   มูลค่� 1,550,000 หน่วย
 (4) หุ้นกู้ชุดที่ 4   มูลค่� 1,050,000 หน่วย
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มูลค่�ที่ตร�ไว้ต่อหน่วย: 1,000 บ�ท 

ร�ค�ที่เสนอข�ยต่อหน่วย: 1,000 บ�ท

วันที่ออกหุ้นกู้: วันที่ 6 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2557

วันครบกำ�หนดไถ่ถอน

 (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1   วันที่ 6 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2560
 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2   วันที่ 6 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2562
 (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3   วันที่ 6 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2564
 (4) หุ้นกู้ชุดที่ 4   วันที่ 6 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2567

อัตร�ดอกเบี้ยและกำ�หนดเวล�ก�รชำ�ระดอกเบี้ย

 (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1   อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.58 ต่อปี
 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2   อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.21 ต่อปี
 (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3   อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.69 ต่อปี
 (4) หุ้นกู้ชุดที่ 4   อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.18 ต่อปี

โดยชำ�ระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 6 กุมภ�พันธ์ 6 พฤษภ�คม 6 สิงห�คม และ 6 พฤศจิก�ยน ของทุกปี ตลอด
อ�ยุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำ�ก�รชำ�ระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 6 พฤษภ�คม พ.ศ. 2557 และจะทำ�ก�รชำ�ระดอกเบี้ยงวดสุดท้�ยของ
หุ้นกู้แต่ละชุด ในวันครบกำ�หนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ 

ก�รไถ่ถอนหุ้นกู้

 ส�ม�รถทำ�ได้ในวันครบกำ�หนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด โดยก�รชำ�ระเงินต้นคงค้�งทั้งหมด ภ�ยใต้หุ้นกู้ชุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวด
 สุดท้�ยของหุ้นกู้ชุดดังกล่�ว

นายทะเบียนหุ้นกู้

 ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำ�หน้�ที่เป็นน�ยทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำ�ระเงินแทน
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ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้�ของตร�สินค้�อ�ห�รทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋องช้ันนำ�ระดับโลก และยังเป็นเจ้�ของตร�สินค้�
อ�ห�รแมวและสุนัขระดับพรีเมี่ยม โดยกระจ�ยครอบคลุม 3 ทวีป

JOHN WEST
แบรนด์อันดับ 1
ในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์
และไอร์แลนด์

CHICKEN OF THE SEA
แบรนด์อันดับ 3 ในประเทศสหรัฐอเมริก�
นอกจ�กคว�มแข็งแกร่งเรื่องตร�สินค้�ในทวีปนี้แล้ว บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยยังเป็นผู้นำ�เข้�กุ้งแช่แข็งร�ยใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริก�อีกด้วย

CENTURY
แบรนด์อับดับ 1
ในประเทศจีน

PETIT NAVIRE
แบรนด์อับดับ 1
ในประเทศฝร่ังเศส

SEALECT
แบรนด์ทูน่�อันดับ 1
ในประเทศไทย และอ�เซียน

PARMENTIER
แบรนด์อันดับ 1
ในประเทศฝรั่งเศส

BELLOTTA
แบรนด์สินค้�อ�ห�รแมว
และสุนัขระดับพรีเมี่ยม
ในประเทศไทย 

MAREBLU
แบรนด์อับดับ 2
ในประเทศอิตาลี

FISHO
แบรนด์สินค้�อ�ห�รว่�ง
ประเภทปล�เส้น ในประเทศไทย

ตร�สินค้�ของบริษัท

ทวีปอเมริก�

ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย
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ลักษณะธุรกิจหลัก
ของกลุ่มบริษัท

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ปล�ทูน่�สุกแช่แข็ง และปล�ทูน่�บรรจุกระป๋อง ซึ่งมีทั้งผลิตภ�ยใต้แบรนด์ของลูกค้� และแบรนด์ของบริษัทเอง 
โดยทำ�ร�ยได้ให้กับบริษัทคิดเป็น 47% ของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด

สำ�หรับธุรกิจปล�ทูน่�ในรอบหน่ึงปี ยังต้องเผชิญกับปัจจัยด้�นร�ค�วัตถุดิบท่ีผัวผวนข้ึนลงอย่�งต่อเน่ือง ทำ�ให้ธุรกิจรับจ้�งผลิตของบริษัท
ได้รับผลกระทบจ�กร�ค�ที่ผัวผวน โดยในช่วงแรกลูกค้�ไม่มั่นใจเกิดก�รชะลอคำ�สั่งซื้อ เนื่องจ�กไม่ส�ม�รถยอมรับร�ค�วัตถุดิบที่สูงขึ้น
ขณะที่ธุรกิจผลิตเพื่อข�ยสำ�หรับแบรนด์ยังเติบโตได้ดี นอกจ�กนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจนี้อีกประก�รคือ ก�รเกิดวิกฤตท�งก�รเมือง
ในตะวันออกกล�งทำ�ให้ก�รค้�ระหว่�งกันต้องชะลอลง ซึ่งถ้�พิจ�รณ�ภ�พรวมทั้งปีของธุรกิจนี้ จะพบว่� ปริม�ณก�รส่งออกลดลงจ�ก
ปีก่อน 2.6% แต่มีร�ยได้จ�กก�รข�ยเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลจ�กก�รปรับร�ค�ในส่วนของธุรกิจแบรนด์          

ส่วนสถ�นก�รณ์ร�ค�ปล�ทูน่�ในปี 2557 ค�ดว่�จะมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจ�กร�ค�มีก�รปรับตัวลดลงอย่�งต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง
และอยู่ในระดับร�ค�ท่ีเหม�ะสม ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อก�รดำ�เนินธุรกิจในปีหน้� ท้ังธุรกิจรับจ้�งผลิตท่ีจะมีคำ�ส่ังซ้ือม�กข้ึน และธุรกิจแบรนด์
ที่จะได้ประโยชน์จ�กร�ค�ต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง ขณะเดียวกันค�ดว่� บริษัทค้�ปลีกหล�ยบริษัทกลับม�ส่งเสริมก�รข�ยเพื่อกระตุ้นก�ร
บริโภคในตล�ดอีกคร้ัง หลังจ�กท่ีต้องชะลอไปเน่ืองจ�กสถ�นก�รณ์วัตถุดิบท่ีเกิดข้ึน ก็จะส่งผลต่อเน่ืองม�ยังธุรกิจรับจ้�งผลิตให้มีปริม�ณ
ก�รข�ยที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจปลาทูน่า

ธุรกิจปลาทูน่า

ธุรกิจกุ้งและธรุกิจที่เกี่ยวกับกุ้ง

ธุรกิจปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรล

ธุรกิจปลาแซลมอน

ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า

และผลิตภัณฑ์อื่นๆ



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)32 T U F

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกุ้ง เช่น อ�ห�รกุ้ง และก�รเพ�ะพันธุ์กุ้งโดยทำ�ร�ยได้ให้กับบริษัท
คิดเป็น 25% ของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด 

ปี 2556 ถือเป็นปีที่ท้�ท�ยม�กที่สุดสำ�หรับธุรกิจกุ้ง จ�กก�รระบ�ดของโรคอีเอ็มเอส ผลผลิตกุ้งในประเทศไทยลดลงกว่� 50% 
จ�กปีก่อน ทำ�ให้วัตถุดิบกุ้งข�ดแคลนและมีร�ค�สูงเป็นประวัติก�รณ์ในรอบหล�ยปี โดยร�ค�กุ้งเพิ่มขึ้นถึง 60% (ขน�ด 60 ตัวต่อ
กิโลกรัม) จ�กระดับร�ค�เฉลี่ย 136 บ�ทต่อกิโลกรัมในปี 2555 ปรับขึ้นเป็น 218 บ�ทต่อกิโลกรัม ทำ�ให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจก�ร
แปรรูปกุ้งเพื่อก�รส่งออก โดยเฉพ�ะในช่วงครึ่งปีแรก ต้นทุนด้�นร�ค�วัตถุดิบเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ขณะที่ก�รปรับขึ้นร�ค�ไม่ส�ม�รถ
ทำ�ได้ทันที แต่จ�กก�รปรับตัวอย่�งรวดเร็วของบริษัทฯ เพ่ือตอบรับสถ�นก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนจึงทำ�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รบริห�รจัดก�ร
ด้�นต้นทุนอย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ไตรม�ส 3 ทำ�ให้ในครึ่งปีหลังธุรกิจกุ้งส�ม�รถกลับม�มีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นที่ดีขึ้นกว่�ช่วงครึ่งปีแรก รวมถึง
ธุรกิจกุ้งนำ�เข้�และจัดหน่�ยกุ้งแช่แข็งท่ีประเทศสหรัฐอเมริก� ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจได้ดีม�ก จ�กคว�มส�ม�รถในก�รจัดห�วัตถุดิบได้จ�ก
ท่ัวโลก แต่ในส่วนของกลุ่มธุรกิจอ�ห�รกุ้งน้ัน ร�ยได้จ�กก�รข�ยลดลงเม่ือเทียบกับปี 2555 ท้ังน้ีเป็นผลสืบเน่ืองจ�กโรคระบ�ดอีเอ็มเอส

และในปีนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนก�รลงทุนในบริษัท แพ็คฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน) ทำ�ให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนก�รถือครองหุ้นใน
บมจ. แพ็คฟู้ด 77.06% ซึ่งช่วยเสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งในธุรกิจกุ้งของบริษัท

สำ�หรับแนวโน้มธุรกิจกุ้งในปี 2557 ค�ดว่� สถ�นก�รณ์จะกลับม�ดีข้ึน ผลผลิตกุ้งจะเพ่ิมข้ึนจ�กปีน้ีประม�ณ 20% แม้ว่�โรคอีเอ็มเอส
จะยังไม่หมดไป แต่จ�กก�รเร่งแก้ไขปัญห�ของหน่วยง�นภ�ครัฐ และหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง ก�รใช้คว�มรู้และสร้�งคว�มเข้�ใจถึงก�รเล้ียง
และก�รจัดก�รฟ�ร์มกับเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งอย่�งต่อเน่ืองในปีท่ีผ่�นม� ทำ�ให้เกษตรกรส�ม�รถปรับตัวต่อสถ�นก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนได้บ้�งแล้ว
จึงค�ดว่� จะมีผลผลิตกุ้งเริ่มกลับเข้�สู่ตล�ดอีกครั้ง

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ปล�ซ�ร์ดีนและปล�แมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง ซึ่งมีทั้งผลิตภ�ยใต้แบรนด์ของลูกค้� และแบรนด์ของบริษัทเอง 
โดยทำ�ร�ยได้ให้กับบริษัทคิดเป็น 6% ของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด

สำ�หรับภ�พรวมธุรกิจปล�ซ�ร์ดีนและปล�แมคเคอเรลในปีนี้ มีร�ยได้จ�กก�รข�ยลดลง 14% เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งร�ยได้ที่ลดลง
นี้ม�จ�กส่วนของก�รรับจ้�งผลิต โดยเป็นผลม�จ�กปริม�ณก�รข�ยที่ลดลง เนื่องจ�กก�รข�ดแคลนวัตถุดิบที่เหม�ะสมกับก�รผลิต แต่
ร�ยได้จ�กก�รข�ยที่ม�จ�กส่วนของแบรนด์ยังมีก�รเติบโตอยู่ สำ�หรับธุรกิจนี้ ยังมีแนวโน้มที่ดี เพร�ะส�ม�รถขย�ยไปยังตล�ดเกิดใหม่ได้
และจ�กก�รเปิดประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน หรือเออีซี ในปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะทำ�ตล�ดโดยนำ�แบรนด์สินค้� “ซีเล็ค”
ในส่วนของซ�ร์ดีนเข้�ไปทำ�ตล�ด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีก�รเข้�ไปทำ�ตล�ดแล้วในประเทศกัมพูช� ล�ว และเมียนม่�ร์ ซึ่งได้รับก�ร
ตอบรับที่ดี 

ธุรกิจกุ้งและธุรกิจที่เกี่ยวกับกุ้ง

ธุรกิจปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรล
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ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ปล�แซลมอนแช่แข็ง แปรรูป และบรรจุกระป๋อง โดยดำ�เนินก�รผลิตภ�ยใต้แบรนด์ของลูกค้� และแบรนด์ของ
บริษัทเอง ซึ่งทำ�ร�ยได้ให้กับบริษัทคิดเป็น 4% ของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด 

ในปี 2556 ภ�พรวมของธุรกิจปล�แซลมอน มีร�ยได้จ�กก�รข�ยลดลง 5.2% เน่ืองจ�กตล�ดประเทศคู่ค้�ต้องเผชิญกับภ�วะเศรษฐกิจ
ในประเทศ จึงส่งผลต่อยอดข�ยในส่วนก�รรับจ้�งผลิต แต่ธุรกิจแบรนด์ยังมีก�รยอดข�ยเติบโตดี ซึ่งแนวโน้มสำ�หรับธุรกิจนี้ยังมีโอก�ส
เติบโตที่ดีในปีหน้า

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อ�ห�รแมวและสุนัข ทั้งแบบชนิดเปียกและชนิดแห้ง ซึ่งมีทั้งผลิตภ�ยใต้แบรนด์ของลูกค้� และแบรนด์ของ
บริษัทเอง โดยทำ�ร�ยได้ให้กับบริษัทคิดเป็น 7% ของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด

สำ�หรับร�ยได้จ�กก�รข�ยของธุรกิจอ�ห�รสัตว์เล้ียงโดยภ�พรวมเพ่ิมข้ึน 11.7% จ�กปี 2555 เน่ืองจ�กปริม�ณก�รข�ยท่ีเพ่ิมข้ึน แต่อัตร�
กำ�ไรข้ันต้นลดลงจ�กปีก่อน ซ่ึงเป็นผลจ�กก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจอ�ห�รสัตว์เล้ียงในสหรัฐอเมริก�ไม่เป็นไปต�มแผน อีกท้ังมีค่�ใช้จ่�ย
พิเศษท�งบัญชีที่เกิดจ�กก�รปรับโครงสร้�งธุรกิจอ�ห�รแมวในสหรัฐอเมริก�ที่เกิดขึ้นในไตรม�สสี่/2556 แต่อย่�งไรก็ดี สำ�หรับธุรกิจนี้
บริษัทฯ ยังเห็นแนวโน้มก�รเติบโต โดยเฉพ�ะในส่วนของก�รรับจ้�งผลิตจ�กประเทศไทยยังมีก�รเติบโตท่ีดีต่อเน่ือง และในส่วนของธุรกิจ
ท่ีอเมริก� ที่ประสบปัญห� จะมีก�รบริห�รจัดก�รที่เข้มงวดและรัดกุมม�กข้ึน เน้นก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รผลิต และเน้นผลิตสินค้�
ที่ทำ�กำ�ไรม�กขึ้น ซึ่งค�ดว่� จะมีแนวโน้มดีขึ้นในปี 2557

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อ�ห�รปรุงสุกพร้อมรับประท�น อ�ห�รทะเลบรรจุกระป๋อง ปล�หมึกแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ประเภทเบเกอรี่ โดยมี
ก�รผลิตภ�ยใต้แบรนด์ของลูกค้� และแบรนด์ของบริษัทเอง รวมถึงผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จ�กก�รผลิตอ�ห�รทะเลแปรรูป (by-product)
ส�ม�รถทำ�ร�ยได้ให้กับบริษัท 11% ของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด

สำ�หรับร�ยได้จ�กก�รข�ยในกลุ่มธุรกิจน้ี เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 2.1% จ�กปีก่อนหน้� ซ่ึงม�จ�กยอดข�ยท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์อ�ห�รปรุงสุก
พร้อมรับประท�น อย่�งไรก็ดีในปี 2557 จะยังเน้นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่สร้�งมูลค่�เพิ่ม โดยก�รทำ�ง�นร่วมกันกับคู่ค้�ทั้งในประเทศ
และต่�งประเทศ เพื่อเข้�ใจและเข้�ถึงผู้บริโภคให้ม�กขึ้น สำ�หรับก�รขย�ยก�รตล�ดให้กว้�งขึ้น

ธุรกิจปลาแซลมอน

ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)34 T U F
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90.08% 51.00%

90.44% 77.06%

90.50%*

100.00% OK
100.00%** NFF

100.00% CHP

100.00% TZ

100.00% OKF

80.00% TCM

75.00% TMK

100.00% TUH

100.00% CAPN

74.00%

51.00%

90.00%

100.00%

51.00%

100.00% 100.00% 100.00%

51.00% 82.00% 100.00%

48.97%** 33.33%** 20.00%

25.12% 25.00%

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)36 T U F

โครงสร้�ง
ธุรกิจของบริษัท ผลิตและส่งออก

อาหารทะเลแช่แข็ง

และบรรจุกระป๋อง

ผลิตและจำาหน่าย

บรรจุภัณฑ์

ผลิตและจำาหน่าย

อาหารสัตว์และ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา

ดำาเนินธุรกิจตลาด

ภายในประเทศ

ธุรกิจการลงทุน

ในต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจที่ 1

กลุ่มธุรกิจที่ 2

กลุ่มธุรกิจที่ 3

กลุ่มธุรกิจที่ 4

กลุ่มธุรกิจที่ 5

กลุ่มบริษัทร่วมทุน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)



90.08% 51.00%

90.44% 77.06%

90.50%*

100.00% OK
100.00%** NFF

100.00% CHP

100.00% TZ

100.00% OKF

80.00% TCM

75.00% TMK

100.00% TUH

100.00% CAPN

74.00%

51.00%

90.00%

100.00%

51.00%

100.00% 100.00% 100.00%

51.00% 82.00% 100.00%

48.97%** 33.33%** 20.00%

25.12% 25.00%

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา

อุตสาหกรรม จำากัด (TUM)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด

จำากัด (TUS)

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง

จำากัด (มหาชน) (SC)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์

จำากัด (TFM)

บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำากัด

(THD)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

(TUI)

บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์

จำากัด (TRI-U)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน

อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำากัด

(TUIH)

(บริษัทซึ่งถือทรัพย์สิน

ภายใต้ชื่อบริษัท

เอ็มดับบลิวแบรนด์ส เอสเอเอส)

บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด

จำากัด (YCC)

บริษัท ทีเอ็น ฟายน์

เคมีคอลส์ จำากัด (TNFC)

บริษัท บีส ไดแมนชั่น จำากัด

(BZD)

บริษัท อะแวนติ ฟีด จำากัด

(AFL)

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์

จำากัด (LUF)

บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น

โปรดักส์ จำากัด (TUFP)

บริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น

จำากัด (USPN)

บริษัท ไทยควอลิตี้ ชริมพ์

จำากัด (TQS)

บริษัท ทีเอ็มเอซี จำากัด (TMAC)

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน

จำากัด (APC)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์

จำากัด (TUG)

บริษัท แพ็คฟู้ด

จำากัด (มหาชน) (PPC)

บริษัท นิว ฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จำากัด

บริษัท โอคินอส จำากัด

บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จำากัด

บริษัท ทักษิณสมุทร จำากัด

บริษัท โอคินอสฟู้ด จำากัด

บริษัท ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่ จำากัด

บริษัท ทีเอ็มเค ฟาร์ม จำากัด

บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำากัด

บริษัท แคนาเดียน เพ็ท นูทรีชั่น จำากัด

*  ลงทุน โดย บมจ. สงขล�แคนนิ่ง 
** ลงทุน โดย บจ. ไทยรวมสินพัฒน�อุตส�หกรรม



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)38 T U F

บริษัทย่อย
และบริษัทร่วม



รายงานประจำาปี 392 5 5 6

สำานักงาน
979/13-16 ชั้นเอ็ม อ�ค�รเอสเอ็มท�วเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 66 (0) 2298-0025, 2298-0421 - 32
โทรส�ร 66 (0) 2298-0027 - 28

โรงงาน
30/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำ�บลท่�ทร�ย อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร 
จังหวัดสมุทรส�คร 74000
โทรศัพท์ 66 (0) 3441-2210, 3481-6441 - 4
โทรส�ร 66 (0) 3442-5459

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและส่งออกปล�ทูน่�บรรจุกระป๋อง และอ�ห�รแมวบรรจุกระป๋อง

ทุนจดทะเบียน
300,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
มีน�คม 2537 ลงทุนเพิ่ม มิถุน�ยน 2542

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 90.08 หรือ 27,025,360 หุ้น

สำานักงาน
979/8 ชั้น 12 อ�ค�รเอสเอ็มท�วเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 66 (0) 2298-0024
โทรส�ร 66 (0) 2298-0550

โรงงาน
77 หมู่ 5 ถนนสงขล�-ระโนด ตำ�บลวัดขนุน อำ�เภอสิงหนคร
จังหวัดสงขล� 90330
โทรศัพท์ 66 (0) 7448-3482 - 7
โทรส�ร 66 (0) 7448-3480 - 1

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและส่งออกกุ้งแช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน
300,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
ธันว�คม 2539 ลงทุนเพิ่ม มีน�คม 2548 และตุล�คม 2551

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 51.00 หรือ 15,300,000 หุ้น

สำานักงาน
979/9-10 ชั้น 12 อ�ค�รเอสเอ็มท�วเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 66 (0) 2298-0029
โทรส�ร 66 (0) 2298-0442 - 3

โรงงาน
333 ถนนก�ญจนวนิช ตำ�บลพะวง อำ�เภอเมืองสงขล�
จังหวัดสงขล� 90100
โทรศัพท์ 66 (0) 7433-4005 - 8
โทรส�ร 66 (0) 7433-4009

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

ทุนจดทะเบียน
360,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
ตุล�คม 2538 ลงทุนเพิ่ม มีน�คม 2542

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 90.44 หรือ 32,556,819 หุ้น

สำานักงาน
38/70 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำาบลท่าทราย
อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร จังหวัดสมุทรส�คร 74000
โทรศัพท์ 66 (0) 3442-3401 - 6
โทรส�ร 66 (0) 3442-1493

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและจำาหน่ายกระป๋องเปล่าสำาหรับบรรจุอาหาร

ทุนจดทะเบียน
80,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 400,000 บ�ท

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
ธันว�คม 2536

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นสามัญ ร้อยละ 90.50 หรือ 181 หุ้น 
ลงทุนโดยบริษัท สงขล�แคนนิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไทยรวมสินพัฒน�
อุตสาหกรรม จำากัด
(TUM)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำ�กัด
(TUS)

บริษัท สงขล�แคนนิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
(SC)

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน
จำ�กัด (APC)



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)40 T U F

สำานักงาน
255 ถนนแสมดำ� แขวงแสมดำ� เขตบ�งขุนเทียน กรุงเทพ 10150 
โทรศัพท์ 66 (0) 2415-5808 - 9, 2895-5865 - 6 
โทรส�ร 66 (0) 2415-4371

ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริก�รด้�นง�นพิมพ์ ด้วยระบบออฟเซ็ทแบบครบวงจร
ที่มีคุณภ�พและม�ตรฐ�น

ทุนจดทะเบียน
40,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
กรกฎ�คม 2538 ลงทุนเพิ่ม พฤษภ�คม 2544

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 74.00 หรือ 2,960,000 หุ้น

เว็บไซต์
http://www.thaiuniongraphic.com

สำานักงาน
89/1 หมู่ 2 ถนนพระร�ม 2 ตำ�บลก�หลง อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร 
จังหวัดสมุทรส�คร 74000   
โทรศัพท์ 66 (0) 3441-7222, 3441-7219
โทรส�ร 66 (0) 3441-7255 

ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการผลิตและจำาหน่ายนอเพียส กุ้งพี
และพัฒน�ส�ยพันธุ์กุ้ง

ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
กรกฎ�คม 2547 บริษัทลดทุนเมื่อธันว�คม 2550
(มีผลให้อัตร�ส่วนก�รถือหุ้นเพิ่มขึ้น) และลงทุนเพิ่มมีน�คม 2556 

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 399,995 หุ้น
ลงทุนโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำ�กัด

สำานักงาน/โรงงาน
89/1 หมู่ 2 ถนนพระร�ม 2 ตำ�บลก�หลง อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร 
จังหวัดสมุทรส�คร 74000 
โทรศัพท์ 66 (0) 3441-7222, 3441-7219
โทรส�ร 66 (0) 3441-7255

โรงงาน
103/1 หมู่ 2 ถนนสงขล�-ระโนด ตำ�บลป�กแตระ อำ�เภอระโนด 
จังหวัดสงขล� 90140
โทรศัพท์ 66 (0) 7439-6933 - 7 
โทรส�ร 66 (0) 7439-6938

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยอ�ห�รสัตว์

ทุนจดทะเบียน
500,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
มิถุน�ยน 2543 ลงทุนเพิ่ม พฤษภ�คม 2544 ตุล�คม 2549
และสิงห�คม 2553

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 51.00 หรือ 25,500,000 หุ้น

เว็บไซต์
http://www.thaiunionfeedmill.com

สำานักงาน
89/1 หมู่ 12 ถนนพระร�ม 2 ตำ�บลก�หลง อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร 
จังหวัดสมุทรส�คร 74000
โทรศัพท์ 66 (0) 3441-7222, 3441-7219
โทรส�ร 66 (0) 3441-7255  

ประเภทธุรกิจ
ลงทุนกิจก�รฟ�ร์มกุ้ง

ทุนจดทะเบียน
560,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

ปีที่เข้�ร่วมก�รลงทุน
ธันว�คม 2555

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 50.99 หรือ 28,559,997 หุ้น
ลงทุนโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำ�กัด

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กร�ฟฟิกส์
จำ�กัด (TUG)

บริษัท ไทยควอลิตี้ ชริมพ์ จำ�กัด
(TQS)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำ�กัด
(TFM)

บริษัท ทีเอ็มเอซี จำ�กัด
(TMAC)



รายงานประจำาปี 412 5 5 6

สำานักงาน
89/1 หมู่ 12 ถนนพระร�ม 2 ตำ�บลก�หลง อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร 
จังหวัดสมุทรส�คร 74000
โทรศัพท์ 66 (0) 3441-7222, 3441-7219
โทรส�ร 66 (0) 3441-7255

โรงงาน
42 หมู่ 14 ตำ�บลโคกกลอย อำ�เภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังง� 82140
โทรศัพท์ 66 (0) 7658-4000 - 27
โทรส�ร 66 (0) 7658-4028 - 9 

ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจก�รพัฒน�ส�ยพันธุ์กุ้งข�วที่มีคุณภ�พ
เพื่อผลิตและจำาหน่ายลูกกุ้ง

ทุนจดทะเบียน
200,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
เมษ�ยน 2549 ลงทุนเพิ่ม พฤศจิก�ยน 2550 เมษ�ยน 2554
และมกร�คม 2556

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญร้อยละ 100.00 หรือ 1,999,950 หุ้น 
ลงทุนโดย บริษัท ทีเอ็มเอซี จำ�กัด

สำานักงาน
89/1 หมู่ 12 ถนนพระร�ม 2 ตำ�บลก�หลง อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร 
จังหวัดสมุทรส�คร 74000
โทรศัพท์ 66 (0) 3441-7222, 3441-7219
โทรส�ร 66 (0) 3441-7255  

ฟ�ร์ม 
173/1 หมู่ 4 ตำ�บลบ�งสัก อำ�เภอกันตัน จังหวัดตรัง 92110

ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจก�รฟ�ร์มเพ�ะพันธุ์และเลี้ยงกุ้ง

ทุนจดทะเบียน
150,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

ปีที่เข้�ร่วมก�รลงทุน
มิถุนายน 2555

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 80.00 หรือ 12,000,000 หุ้น
ลงทุนโดย บริษัท ทีเอ็มเอซี จำ�กัด

สำานักงาน
89/1 หมู่ 12 ถนนพระร�ม 2 ตำ�บลก�หลง อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร 
จังหวัดสมุทรส�คร 74000
โทรศัพท์ 66 (0) 3441-7222, 3441-7219
โทรส�ร 66 (0) 3441-7255  

ฟ�ร์ม
147 หมู่ 11 ตำ�บลกำ�แพง อำ�เภอละงู จังหวัดสตูล 91110

ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจก�รฟ�ร์มเพ�ะพันธุ์และเลี้ยงกุ้ง

ทุนจดทะเบียน
70,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

ปีที่เข้�ร่วมก�รลงทุน
เมษายน 2555

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 75.00 หรือ 5,250,000 หุ้น 
ลงทุนโดย บริษัท ทีเอ็มเอซี จำ�กัด

สำานักงาน
98 ชั้น 17 ห้อง 9-12 อ�ค�รส�ทรสแควร์ ถนนส�ทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพ 10500 
โทรศัพท์ 66 (0) 2108-1980
โทรส�ร 66 (0) 2108-1844

สำ�นักง�น/คลังสินค้�
11 ถนนก�ญจน�ภิเษก แขวงบ�งบอน เขตบ�งบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 66 (0) 2898-8200    
โทรส�ร 66 (0) 2895-3001  

ประเภทธุรกิจ
ผู้จัดจำ�หน่�ยกลุ่มผลิตภัณฑ์ “ฟิชโช” กลุ่มผลิตภัณฑ์ “ซีเล็ค”
และกลุ่มผลิตภัณฑ์อ�ห�รสุนัขและแมว “เบลลอตต้�”

ทุนจดทะเบียน
70,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท 

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
พฤศจิก�ยน 2539 

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 90.00 หรือ 6,300,000 หุ้น

เว็บไซต์
http://www.fisho.com และ http://www.sealectbrand.com

บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำ�กัด
(TUH)

บริษัท ทีเอ็มเค ฟ�ร์ม จำ�กัด
(TMK)

บริษัท ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่ จำ�กัด
(TCM)

บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
(THD)



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)42 T U F

สำานักงาน
ซอเรนโต้ เซ้�ท์ คอร์เปอเรท เซ็นเตอร์ 
9330 ถนนสแครนตัน ห้อง 500 ซ�นดิเอโก้
แคลิฟอร์เนีย 92121 สหรัฐอเมริก� 
โทรศัพท์ (858) 558-9662    
โทรส�ร (858) 597-4566  

ประเภทธุรกิจ
ผู้ลงทุนธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนจดทะเบียน
10,000,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
เมษายน 2539  

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 10,000,000 หุ้น

สำ�นักง�นฝั่งตะวันตก
222 นอร์ธ เซพูลเวด้� บูลเลอว�ร์ด ห้อง 1550 เอล เซกันโด้ 
แคลิฟอร์เนีย 90245 สหรัฐอเมริก�
โทรศัพท์ (866) 752-0996 
โทรส�ร (310) 469-7037 

สำ�นักง�นฝั่งตะวันออก
5 ด�โกต้� ไดรฟว์ ห้อง 303 เลคซัสเซส นิวยอร์ค 11042 สหรัฐอเมริก� 
โทรศัพท์ (516) 740-4100
โทรส�ร (516) 621-0199 

ประเภทธุรกิจ
ผู้นำาเข้าและจัดจำาหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน
หุ้นส�มัญ 5,800 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 0.001 เหรียญสหรัฐ
หุ้นบุริมสิทธิ 4,200 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 0.001 เหรียญสหรัฐ

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ 4,000 หุ้น หรือร้อยละ 68.97 
หุ้นบุริมสิทธิ 4,200 หุ้น หรือร้อยละ 100.00  
ลงทุน โดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

**เกิดจ�กก�รควบรวมกิจก�รระหว่�ง บริษัท เอ็มเพรส อินเตอร์
  เนชั่นแนล จำ�กัด กับบริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำ�กัด

สำานักงาน
ซอเรนโต้ เซ้�ท์ คอร์เปอเรท เซ็นเตอร์ 
9330 ถนนสแครนตัน ห้อง 500 ซ�นดิเอโก้
แคลิฟอร์เนีย 92121 สหรัฐอเมริก� 
โทรศัพท์ (858) 558-9662    
โทรส�ร (858) 597-4566  

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและจำาหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� “ชิคเก้นออฟเดอะซี”

ส่วนของผู้ถือหุ้น
68.62 ล้านเหรียญสหรัฐ    

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
กรกฎ�คม 2540 ลงทุนเพิ่ม มกร�คม 2544  

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
ร้อยละ 100.00 (ไม่มีก�รออกหุ้น)
ลงทุนโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นเนล จำ�กัด 

เว็บไซต์
http://www.chickenofthesea.com

สำานักงาน
9330 ถนนสแครนตัน ห้อง 500 ซ�นดิเอโก้
แคลิฟอร์เนีย 92121 สหรัฐอเมริก�
โทรศัพท์ (858) 558-9662
โทรส�ร (858) 597-4566  

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยอ�ห�รสัตว์เลี้ยงชนิดเปียกและแห้ง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนจดทะเบียน
1 เหรียญสหรัฐ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
17,617,189 เหรียญสหรัฐ

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
ตุล�คม 2553

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นสามัญ ร้อยละ 99.00 
ลงทุนโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
หุ้นสามัญ ร้อยละ 1.00
ลงทุนโดย บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำ�กัด

บริษัท ไทยยูเนี่ยน
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(TUI)

บริษัท ไทร- ยูเนี่ยน
โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด
(TUFP)

บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน
ซีฟู้ดส์ จำ�กัด
(TRI-U)

บริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น จำากัด
(USPN)
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สำานักงาน
100, 1150 ถนน ค�ล�ม�ลก� เลค, เวอนอน,
BC V1T6V2 แคน�ด� 
โทรศัพท์: (250) 762-5434

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยอ�ห�รสัตว์เลี้ยง

ทุนจดทะเบียน
100 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 0.01 เหรียญสหรัฐ

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
กรกฎ�คม 2554

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นสามัญ ร้อยละ 100.00  
ลงทุนโดย บริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น จำากัด

สำานักงาน
104 อเวนิว ดู เพรสซิเด้น เคนเนดี้ 75016 ป�รีส ประเทศฝรั่งเศส 
โทรศัพท์ (33) 1-53-77-53-53
โทรส�ร (33) 1-53-77-17-13 

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยอ�ห�รทะเลบรรจุกระป๋องในภูมิภ�คยุโรป

ทุนจดทะเบียน
31,367,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 ยูโร

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
ตุล�คม 2553

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 100 หรือ 31,367,000 หุ้น
ลงทุนโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำ�กัด

สำานักงาน
ชั้น 8 มีดีน มิวส์ ถนนเลอซองเซ่ พอร์ตหลุยส์ ส�ธ�รณรัฐมอริเชียส

ประเภทธุรกิจ
ผู้ลงทุนธุรกิจในภูมิภ�คยุโรป

ทุนจดทะเบียน
222,000,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 ยูโร

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
มิถุนายน 2553

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 222,000,000 หุ้น

สำานักงาน
นึช�งวัช เบนลึคดิสติค จังหวัดลองอัน ประเทศเวียดน�ม
โทรศัพท์ (84) 072-387-2377
โทรส�ร (84) 072-387-2388

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

ทุนจดทะเบียน
1,919,936 เหรียญสหรัฐ

ปีที่เข้�ร่วมทุน
ธันว�คม 2550

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นสามัญ ร้อยละ 51.00 
ลงทุนโดย บริษัท สงขล�แคนนิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท แคน�เดียน เพ็ท
นูทรีชั่น จำากัด
(CAPN)

บริษัท เอ็มดับบลิว
แบรนด์ส เอสเอเอส
(MW Brands)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์
โฮลดิ้ง จำากัด
(TUIH)

บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำ�กัด
(YCC)
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สำานักงาน/โรงงาน
1/74-75 นิคมอุตส�หกรรมสมุทรส�คร ตำ�บลท่�ทร�ย
อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร จังหวัดสมุทรส�คร 74000
โทรศัพท์ 66 (0) 3449-0330, 3449-0009 
โทรส�ร 66 (0) 3449-0008

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและส่งออกปูอัด

ทุนจดทะเบียน
150,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
มิถุน�ยน 2533 ลงทุนเพิ่ม มีน�คม 2547

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 25.00 หรือ 375,000 หุ้น

สำานักงาน
จี 2, คอนคอร์ด อพ�ร์ทเมนต์, 6-3-658, โซม�จิกูด้�,
ไฮเดอร�บัด 500 082, อ�นธรประเทศ ประเทศอินเดีย
โทรศัพท์ 91-40-2331-0260 - 61
โทรส�ร 91-40-2331-1604

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและส่งออกอาหารกุ้ง และกุ้งแช่แข็ง 

ทุนจดทะเบียน
90,830,420 เหรียญรูปี มูลค่�หุ้นละ 10 เหรียญรูปี 

ปีที่เข้�ร่วมก�รลงทุน
ตุล�คม 2551

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 25.12 หรือ 2,282,042 หุ้น

สำานักงาน
979/79-80 ชั้น 26 อ�ค�รเอสเอ็มท�วเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพ 10400 
โทรศัพท์ 66 (0) 2298-0345
โทรส�ร 66 (0) 2298-0331   

ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริก�รบริห�รก�รจัดซื้อจัดจ้�งผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Procurement)

ทุนจดทะเบียน
25,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 5 บ�ท

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
กันย�ยน 2546

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 20.00 หรือ 1,000,000 หุ้น

สำานักงาน
30/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำ�บลท่�ทร�ย อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร 
จังหวัดสมุทรส�คร 74000
โทรศัพท์ 66 (0) 3442-3686
โทรส�ร 66 (0) 3442-3688

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จ�กอ�ห�รทะเล

ทุนจดทะเบียน
90,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10,000 บ�ท

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
มีน�คม 2552

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 48.97 หรือ 4,407 หุ้น
ลงทุนโดยบริษัท ไทยรวมสินพัฒน�อุตส�หกรรม จำ�กัด

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำ�กัด
(LUF)

บริษัท อะแวนติ ฟีด จำ�กัด
(AFL)

บริษัท บีส ไดแมนชั่น จำ�กัด
(BZD)

บริษัท ทีเอ็น ฟ�ยน์
เคมีคอลส์ จำ�กัด
(TNFC)
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สำานักงาน
ห้อง 4 ชั้น 2 อ�ค�ร เอดีเอฟ ฮอร์ส ถนนมัสเกรฟ พอร์ตมอร์สบี้ 
ประเทศป�ปัวนิวกินี

ประเภทธุรกิจ
เพื่อจัดตั้งบริษัท ม�เจสติค ซีฟู้ด คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะดำ�เนินธุรกิจ
ก�รจับปล�ทูน่�ในน่�นน้ำ�ประเทศป�ปัวนิวกินีและบริเวณใกล้เคียง

ทุนจดทะเบียน
9,327,699 เหรียญสหรัฐ  

ปีที่เข้�ร่วมก�รลงทุน
ตุล�คม 2552

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ถือ
หุ้นสามัญ ร้อยละ 33.33
ลงทุนโดยบริษัท ไทยรวมสินพัฒน�อุตส�หกรรม จำ�กัด

สำานักงาน
32 ซอยสะพ�นปล� ถนนเจริญกรุง แขวงย�นน�ว�
เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์: 66 (0) 2212-0496 - 7
โทรส�ร: 66 (0) 2211-5704

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 500,000 หุ้น
ลงทุนโดย บริษัท แพ็คฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน)

สำานักงาน
103 ซอยร่วมมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตย�นน�ว� กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์: 66 (0) 2295-1991 - 9
โทรส�ร: 66 (0) 2295-2012

โรงงาน
30 ถนนเอกชัย ตำ�บลน�ดี อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรส�คร 74000 
โทรศัพท์: 66 (0) 3483-3803 - 6
โทรส�ร: 66 (0) 3486-1110

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลและอาหารพร้อมรับประทาน

ทุนจดทะเบียน
300,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

ปีที่เข้�ร่วมลงทุน
เมษ�ยน 2555 ลงทุนเพิ่ม ธันว�คม 2555 กุมภ�พันธ์ 2556
มีน�คม 2556 และพฤศจิก�ยน 2556

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 77.06 หรือ 25,428,279 หุ้น

เว็บไซต์
http://www.pakfood.co.th และ http://www.ttimefood.com

บริษัท มอร์สบี้
อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์
(MIH)

บริษัท เจ้�พระย�ห้องเย็น จำ�กัด (CHP)

บริษัท แพ็คฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน)
(PPC)

บริษัท โอคินอส จำ�กัด (OK)

สำานักงาน
103 ซอยร่วมมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตย�นน�ว� กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์: 66 (0) 2295-1991 - 9
โทรส�ร: 66 (0) 2295-2012

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจข�ยส่งปล�และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ�

ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 500,000 หุ้น
ลงทุนโดย บริษัท แพ็คฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน)

(ปัจจุบันหยุดดำาเนินการ)
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สำานักงาน
103 ซอยร่วมมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตย�นน�ว� กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์: 66 (0) 2295-1991 - 9
โทรส�ร: 66 (0) 2295-2012

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยอ�ห�รและสัตว์น้ำ�แช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน
15,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 1,500,000 หุ้น
ลงทุนโดย บริษัท แพ็คฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน)

(ปัจจุบันหยุดดำาเนินการ)

สำานักงาน
30/24 หมู่ 8 ถนนพระร�ม 2 ตำ�บลท่�ทร�ย
อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร จังหวัดสมุทรส�คร 74000   

 
ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและส่งออกปล�ทูน่�บรรจุกระป๋อง และอ�ห�รแมวบรรจุกระป๋อง

ทุนจดทะเบียน
20,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

ปีที่เข้�ร่วมก�รลงทุน
มกร�คม 2556

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 1,999,990 หุ้น
ลงทุนโดย บริษัท ไทยรวมสินพัฒน�อุตส�หกรรม จำ�กัด

สำานักงาน
103 ซอยร่วมมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตย�นน�ว� กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์: 66 (0) 2295-1991 - 9
โทรส�ร: 66 (0) 2295-2012

โรงงาน
85 หมู่ 4 ตำ�บลน�ดี อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร
จังหวัดสมุทรส�คร 74000
โทรศัพท์: 66 (0) 3483-3803 - 6
โทรส�ร: 66 (0) 3486-1110

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิต จำาหน่าย และส่งออกอาหารทะเล และอาหารสำาเร็จรูปแช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน
380,000,000 บ�ท มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

ชนิด/อัตร�ส่วน/จำ�นวนหุ้นที่ TUF ถือ
หุ้นส�มัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 38,000,000 หุ้น
ลงทุนโดย บริษัท แพ็คฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ทักษิณสมุทร จำ�กัด (TZ)

บริษัท นิว ฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จำ�กัด
(NFF)

บริษัท โอคินอสฟู้ด จำ�กัด (OKF)
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โครงสร้�งร�ยได้จ�กก�รข�ย

ของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย: ล้�นบ�ท

% ก�รถือหุ้นโดย TUF

2556 2555 2554

กลุ่มธุรกิจที่ 1
ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง

กลุ่มธุรกิจที่ 5
ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจที่ 3
ผลิตและจำ�หน่�ยอ�ห�รสัตว์และก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�

กลุ่มธุรกิจที่ 4
ธุรกิจตลาดภายในประเทศ

กลุ่มธุรกิจที่ 2
ผลิตและจำ�หน่�ยบรรจุภัณฑ์

บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ 
บจ. ไทยรวมสินพัฒน�อุตส�หกรรม
บมจ. สงขล�แคนนิ่ง 
บจ. ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด
บมจ. แพ็คฟู้ด

หม�ยเหตุ: เป็นก�รแบ่งโครงสร้�งร�ยได้จ�กก�รข�ย หลังจ�กหักร�ยก�รระหว่�งกันออกแล้ว 

* APC และ YCC ถือหุ้นโดย SC, TQS และ TMAC ถือหุ้นโดย TFM, Tri-U, TUFP และ USPN ถือหุ้นโดย TUI, MWB ถือหุ้นโดย TUIH

บจ. ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล
บจ. ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์  
บจ. ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
(เกิดจ�กก�รควบรวมกิจก�รของบจ.เอ็มเพรส

อินเตอร์เนช่ันแนล และบจ. ไทร-ยูเน่ียน โฟรเซ่น ฟู้ดส์)

บจ. ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น
บจ. ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง
บจ. เอ็มดับบลิว แบรนด์ส เอสเอเอส
บจ. พีที จุยฟ� อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์
บจ. ยู่เฉียงแคนฟู้ด

บจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ 
บจ. ไทยควอลิตี้ ชริมพ์ 
บจ. ทีเอ็มเอซี

บจ. ธีร์ โฮลดิ้ง 

บจ. เอเซียนแปซิฟิคแคน 
บจ. ไทยยูเนี่ยน กร�ฟฟิกส์

TUF
TUM
SC

TUS
PPC

TUI
Tri-U
TUFP

USPN
TUIH
MWB
JIF

YCC

TFM
TQS

TMAC

THD

APC
TUG

    90.08
    90.44
    51.00
    77.06

 100.00
100.00*

82.00*

100.00*
 100.00
100.00*

    76.50
51.00*

    51.00
100.00*

51.00*

    90.00

90.50*
    74.00 

14.1
16.2
  6.8
  1.3
N/A

N/A
13.2
17.4

0.5
N/A
22.6
0.4
0.3

4.6
0.0
-

1.3

1.0
0.2

0.65
0.14

0.8
0.2

12.25
15.38
5.93
1.22
3.08

N/A
13.24
19.81

1.29
N/A

22.61
0.03
0.26

3.08
N/A
N/A

1.03

13.5
15.4
  6.6
  1.6
  N/A

N/A
13.3
18.8

N/A
N/A
22.2
0.4
0.3

5.0
0.0
-

1.8

15,011.09
17,237.95

7,212.52
1,394.42

N/A

N/A
14,124.28
18,576.08

508.74
N/A

24,116.98
459.51
287.09

4,951.52
22.08

-

1,419.40

1,068.88
157.88

799.06
187.00

734.32
158.47

13,819.13
17,344.49

6,694.89
1,381.57
3,475.68

ร�ยได้ข�ย ร�ยได้ข�ย ร�ยได้ข�ยบริษัท

106,697.62112,812.59 98,670.38

% % %

100.0 100.0 100.0

N/A
14,940.33
22,348.77

1,450.82
N/A

25,499.51
30.68

298.84

3,468.99
N/A
N/A

1,166.10

13,276.77
15,175.86

6,557.31
1,531.51

N/A

N/A
13,080.19
18,594.08

N/A
N/A

21,867.85
437.26
259.49

4,978.25
23.41

-

1,813.86
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1. ก�รเป็นผู้ผลิตปล�ทูน่�บรรจุกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
2. ก�รเป็นบริษัทอ�ห�รทะเลที่ใหญ่ที่สุดจ�กก�รข�ย
3. ก�รเป็นเจ้�ของแบรนด์อ�ห�รทะเลชั้นนำ�ในภูมิภ�คยุโรป ได้แก่ John West, Petit Navire และ Parmentire และในภูมิภ�ค

เอเชีย ได้แก่ Century ประเทศจีน
4. ก�รเป็นหนึ่งในผู้ประกอบก�รอ�ห�รทะเลเพียงไม่กี่ร�ยในโลกที่มีธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ�จนถึงปล�ยน้ำ�
5. ก�รเป็นหนึ่งในผู้ประกอบก�รอ�ห�รทะเลเพียงไม่กี่ร�ยในโลกที่มีเครือข่�ยครอบคลุมทั้งก�รจัดห�วัตถุดิบ ก�รผลิต และก�ร
 กระจ�ยสินค้�อย่�งแท้จริง
6. ก�รเป็นผู้ประกอบก�รที่ฐ�นลูกค้�ที่กว้�งขว�ง มีผลิตภัณฑ์ที่หล�กหล�ย และมีฐ�นก�รตล�ดที่ครอบคลุมทุกภูมิภ�คทั่วโลก 

ศักยภ�พ
ท�งก�รแข่งขัน
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FACTS
ABOUT TUF

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)50 T U F

ด้วยคว�มพร้อมที่จะเป็นผู้นำ�ด้�นอ�ห�รทะเลระดับโลก

610,000

ตันต่อปี

106,000 ตันต่อปี

100,000 ตันต่อปี

กำาลังการผลิตปลาทูน่า

กำ�ลังก�รผลิตปล�ซ�ร์ดีนและแมคเคอเรล

กำาลังการผลิตกุ้ง
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มีฐานการผลิตที่หลากหลายใน 9 ประเทศ 
ครอบคลุม 5 ทวีป ประกอบด้วย ทวีปอเมริก�
ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริก� ทวีปยุโรป และ
ทวีปโอเชียเนีย

81,000 ตันต่อปี

32,000 คน

131,000 ตัน

กำ�ลังก�รผลิตอ�ห�รสัตว์เลี้ยง

มีผู้ปฏิบัติง�นทั่วโลก

ห้องเย็นบรรจุสินค้�ขน�ด



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)52 T U F

2556

2556

2555

2555

2554

2554

ร�ยได้จ�กก�รข�ย

ร�ยได้รวม

กำ�ไรขั้นต้น

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำ�ไรต่อหุ้นถัวเฉลี่ย

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

เงินปันผล

มูลค่�ที่ตร�ไว้

มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้นถัวเฉลี่ย

106,698

107,679

16,362

94,759

54,415

40,344

4.39

4.29

2.10

1.00

34.77

98,670

99,589

16,417

83,277

56,161

27,117

5.35

5.21

1.56

1.00

25.57

112,813

114,277

14,222

108,290

64,943

43,347

2.49

2.47

1.49

1.00

34.45

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ข้อมูลต่อหุ้น

หน่วย: ล้�นบ�ท

หน่วย: บ�ท

ข้อมูลท�งก�รเงินโดยสรุป
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1. ร�งวัลร�ยง�นประจำ�ปียอดเยี่ยม (Best Annual Report 
2013) จ�กนิตยส�รอัลฟ่� เซ�ธ์อีสต์เอเชีย

โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มครบถ้วนของเนื้อห� ก�รนำ�เสนอข้อมูลในเชิง
วิเคร�ะห์ที่เป็นประโยชน์ ก�รใช้ภ�ษ�ที่ชัดเจนและเข้�ใจง่�ย

สำ�หรับร�งวัลดังกล่�วน้ีได้รับก�รโหวตคะแนนจ�กนักวิเคร�ะห์ นักลงทุน
สถ�บัน และกองทุนต่�งๆ ที่มีผลประโยชน์ด้�นก�รลงทุนในภูมิภ�ค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นิตยส�ร อัลฟ� เซ�ท์อีสต์ เอเชีย เป็นนิตยส�รร�ยเดือนด้�นก�รลงทุน
สถ�บันฉบับแรกและฉบับเดียวในฮ่องกงที่ เน้นเ ร่ืองตล�ดทุน
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2. ร�งวัล BCG’s 2013 Global Challengers Award 
จ�กบริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป

โดยพิจารณาจากการผลการดำาเนินงานที่ยอดเยี่ยม ธุรกิจเติบโตอย่าง
มั่นคง มีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและก�รมีกลยุทธ์ขย�ยธุรกิจใน
ต่�งประเทศท่ีผลักดันให้ส�ม�รถเข้�สู่ก�รแข่งขันระดับโลกได้ ซ่ึงบริษัทฯ
ได้รับร�งวัลนี้ม�อย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549

3. ร�งวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้�นบรรษัทบริบ�ล และร�งวัล
บริษัทยอดเยี่ยมด้�นนักลงทุนสัมพันธ์

จ�กผลสำ�รวจบริษัทที่ดีที่สุดในเอเชียประจำ�ปี 2555 ของนิตยส�ร
ไฟแนนซ์เอเชีย

จ�กนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นและก�รบริห�รจัดก�รท่ีมีประสิทธิภ�พ ตลอดจนก�รมุ่งม่ันท่ีจะพัฒน�องค์กรให้มีศักยภ�พ
ก�รทำ�ง�นในทุกๆ ด้�นอย่�งต่อเนื่อง ทั้งด้�นก�รบริห�รจัดก�ร ด้�นนวัตกรรมท�งอ�ห�ร ด้�นม�ตรฐ�นคุณภ�พ 
เป็นต้น ซึ่งก�รพัฒน�ต่�งๆ เหล่�นี้ เพื่อสร้�งคว�มพร้อมขององค์กรสำ�หรับก�รดำ�เนินธุรกิจในอน�คต ทำ�ให้ในปี 
2556 บริษัทได้คว�มเชื่อมั่นและไว้ว�งใจจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ให้ได้รับร�งวัลอันทรงเกียรติในหล�ยประเภท ดังนี้

ร�งวัล เกียรติบัตร
และก�รจัดอันดับ
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4. ร�งวัล CSRI Recognition 2013 ประเภท Rising Star

จ�กสถ�บันธุรกิจเพื่อสังคม ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจ�รณ�จ�กบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่ง
เข้�ร่วมประกวด และแสดงให้เห็นถึงคว�มโดดเด่น และมีคว�มมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

5. ร�งวัลสถ�นประกอบก�รดีเด่นด้�นแรงง�นสัมพันธ์และสวัสดิก�รแรงง�น ประจำ�ปี 2556 จ�กกระทรวงแรงง�น

เป็นร�งวัลที่สื่อถึงก�รบริห�รจัดก�รด้�นแรงง�นสัมพันธ์ระหว่�งน�ยจ้�งและลูกจ้�งที่ตระหนักถึงก�รให้เกียรติซึ่งกันและกัน แบ่งปัน
ประโยชน์ร่วมกันอย่�งเหม�ะสมและเป็นธรรม เพื่อปฏิบัติง�นบนพื้นฐ�นคว�มเข้�ใจระหว่�งน�ยจ้�งกับลูกจ้�ง 

6. ประก�ศนียบัตรประก�ศเกียรติคุณจ�กสถ�บันอ�ห�ร กระทรวงอุตส�หกรรม

ในฐ�นะที่สนับสนุนโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พก�รแข่งขันในอุตส�หกรรมอ�ห�รไทย ด้วยก�รลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยก�รให้คว�มร่วมมือในด้�นต่�งๆ กับท�งสถ�บันอ�ห�รม�ตลอด

7. โล่ประก�ศเกียรติคุณด้�นกิจกรรมแรงง�น จ�กสม�คมอ�ห�รแช่เยือกแข็งไทย และสม�คมผู้ผลิตอ�ห�รสำ�เร็จรูป

ในฐ�นะผู้ประกอบก�รที่ดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตแรงง�นและบุตรหล�นแรงง�นม�อย่�งต่อเนื่อง

8. ก�รได้รับก�รยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้จ�ก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด ให้อยู่ในระดับ AA-

ด้วยแนวโน้มคงที่ และยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่วงเงินไม่เกิน 8,250 ล้�นบ�ทที่ระดับ AA- ด้วยแนวโน้มคงที่เช่นกัน  โดย
สะท้อนถึงศักยภ�พก�รดำ�เนินธุรกิจ และคว�มเป็นผู้นำ�ด้�นในฐ�นะผู้ผลิตปล�ทูน่�กระป๋องร�ยใหญ่ระดับโลก รวมถึงก�รมีสินค้�
และฐ�นลูกค้�ที่หล�กหล�ย และมีแบรนด์ชั้นนำ�ระดับโลก นอกจ�กนี้ยังพิจ�รณ�รวมถึง ก�รมีสถ�นะท�งก�รเงินที่แข็งแกร่ง และ
ก�รรักษ�คว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขันในตล�ดโลกได้อย่�งต่อเนื่อง
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นโยบ�ยด้�นคุณภ�พของบริษัทฯ คือ คว�มมุ่งมั่นในก�รเป็นผู้นำ�และเป็นแบบอย่�งด้�นม�ตรฐ�นคุณภ�พของผลิตภัณฑ์อ�ห�รทะเล
ระดับโลก และปฏิบัติต�มกฎระเบียบต่�งๆ รวมท้ังสนองตอบคว�มต้องก�รของลูกค้�ด้�นข้อกำ�หนดต่�งๆ บริษัทฯ นำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ม�ใช้เพื่อพัฒน�ทุกกระบวนก�รผลิตอย่�งต่อเนื่อง รวมทั้งก�รฝึกอบรมพัฒน�บุคคล�กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พอย่�งสูงสุด

ที่ผ่�นม� บริษัทฯ มุ่งสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภ�พสูงและได้รับคว�มเชื่อถือไว้ว�งใจจ�กลูกค้�ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ส�ม�รถ
มั่นใจได้ว่�ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภ�พและปลอดภัยต�มม�ตรฐ�นส�กล ส�ม�รถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่ม�ของผลิตภัณฑ์
ได้ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ทั่วโลก 

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทผ่�นก�รตรวจสอบคุณภ�พในทุกขั้นตอนก�รผลิตอย่�งเข้มงวด ตั้งแต่ระบบก�รทดสอบท�งด้�นจุลชีววิทย�
ด้�นเคมี และด้�นก�ยภ�พ บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติก�รทดสอบที่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น ISO/IEC 17025 จ�กสำ�นักม�ตรฐ�นห้อง
ปฏิบัติก�ร กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข และยังได้รับร�งวัลห้องปฏิบัติก�รทดสอบม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรดีเด่น 
ประจำ�ปี 2553 จ�กสำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วยคว�มมุ่งม่ันและใส่ใจเร่ืองสุขอน�มัยและคว�มปลอดภัยท�งด้�นอ�ห�รอย่�งต่อเน่ืองม�โดยตลอด ทำ�ให้เร�ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น
คุณภ�พระดับส�กลจ�กสถ�บันและหน่วยง�นม�กม�ย ทั้งจ�กในประเทศและต่�งประเทศที่สำ�คัญประกอบด้วย ISO 9001:2008 
ระบบก�รบริห�รง�นคุณภ�พ, ISO 14001 ระบบก�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม, Best Aquaculture Practices ม�ตรฐ�นรับรอง
กระบวนก�รผลิตกุ้งตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปล�ยน้ำ�, HACCP, GMP, BRC, IFS, Kosher และ  HALAL เป็นต้น 

ซึ่งม�ตรฐ�นระดับส�กลต่�งๆ เหล่�นี้ เป็นเครื่องหม�ยยืนยันถึงระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภ�พผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่รัดกุม
และเข้มงวดได้เป็นอย่�งดี เพร�ะเร�มุ่งหวังให้ลูกค้�ได้บริโภคอ�ห�รที่มีคุณภ�พที่ดีที่สุด

ม�ตรฐ�นคุณภ�พ
และคว�มปลอดภัยท�งด้�นอ�ห�ร



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)56 T U F

1. นโยบ�ยภ�พรวม

คว�มย่ังยืนสำ�หรับบริษัทฯ หม�ยถึง ศักยภ�พท�งธุรกิจในก�รส่งเสริมพัฒน�ก�รท�งสังคมและปกป้องทรัพย�กรธรรมช�ติในระยะย�ว
นิย�มดังกล่�วเปรียบเสมือนฐ�นร�กสำ�หรับก�รว�งกลยุทธ์และแนวท�งก�รดำ�เนินง�นเพ่ือก�รเข้�มีส่วนในก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนท้ัง 3 ด้�น
อันประกอบด้วยเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ�กแนวคิดข้�งต้น บริษัทฯ จึงได้ออกแบบปรัชญ�ด้�นคว�มยั่งยืนเพื่อเป็นกรอบคว�มคิดที่สื่อให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และเส้นท�งเดินไปสู่
อน�คตอย่�งยั่งยืน โดยมีหลัก 3 ประก�รคือ มุ่งมั่นทำ�ได้ ใส่ใจ และมีส่วนร่วม หลักปรัชญ�ทั้งส�มประก�รสะท้อนถึงก�รขับเคลื่อน
ธุรกิจที่มี วิสัยทัศน์ ค่�นิยม และวัฒนธรรมของเร� ซึ่งเปรียบเสมือนสูตรสำ�เร็จของก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่องและก�รเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมของบริษัทตลอดหล�ยทศวรรษที่ผ่�นม� 

“มุ่งมั่นทำ�ได้”
เป็นหลักปรัชญ�ท่ีแสดงให้เห็นถึงปณิธ�นของบริษัทท่ีจะเป็นผู้ผลิตอ�ห�รท่ีมีคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร ถูกสุขลักษณะและสุขอน�มัย แก่ประช�กร
ของโลกที่นับวันจะมีจำ�นวนทวีม�กขึ้น โดยใช้วัตถุดิบที่คัดสรรจ�กแหล่งทรัพย�กรท�งธรรมช�ติที่ได้รับก�รจัดก�รอย่�งเหม�ะสมให้คง
คว�มอุดมสมบูรณ์อย่�งต่อเนื่อง บนพื้นฐ�นของก�รนำ�อย่�งมีวิสัยทัศน์ของผู้บริห�ร ผนวกกับคว�มเชี่ยวช�ญและชำ�น�ญก�รในธุรกิจ
และอุตส�หกรรมอ�ห�รของบุคล�กรของเร� ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมุ่งม่ันก้�วไปข้�งหน้�ท่ีจะเป็นผู้นำ�ด้�นอ�ห�รทะเล ท้ังในด้�นก�รบริห�ร
จัดก�รก�รผลิต ก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภค และก�รมีเครือข่�ยคว�มร่วมมือท�งธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วโลก 

“ใส่ใจ”
สะท้อนถึงคว�มตระหนักในบริบทท�งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่�งต่อเนื่อง จ�กอดีตสู่ปัจจุบัน และในอน�คต
ข้�งหน้� บริษัทฯ จึงให้คว�มสำ�คัญเสมอม�กับก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งรอบคอบและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

“มีส่วนร่วม”
แสดงถึงคว�มเช่ือว่�คว�มย่ังยืนท่ีแท้จริง เกิดจ�กก�รร่วมคิดและร่วมแบ่งปันของทุกภ�คส่วนท่ีเก่ียวข้อง และเร�ได้ปลูกฝังแนวคิดดังกล่�ว
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับค่�นิยมขององค์กรที่เป็นกรอบสำ�หรับแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจและวิธีก�รทำ�ง�นของเร� ผนวกกับก�รยึดมั่น
ในก�รเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม บริษัทจึงเน้นแนวท�งของก�รมีส่วนร่วมในก�รขับเคล่ือนยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มย่ังยืน ท้ังน้ีเพ่ือให้ม่ันใจว่�
ทิศท�งและเป้�หม�ยหลักของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนมีคว�มสอดคล้องกับบริบทท�งด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสอดรับกับ
คว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ก�รเข้�ถึงและเปิดรับมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียนับเป็นพื้นฐ�นที่สำ�คัญในลำ�ดับแรกของก�รมีส่วนร่วม
ของบริษัท และมีคว�มมั่นใจว่� มุมมองและข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกนำ�ม�พิจ�รณ�อย่�งถ้วนถี่ในก�รว�งแผนและดำ�เนินก�ร
แบบเชิงรุกท่ีเน้นก�รเฝ้�ระวังและป้องกันคว�มเส่ียง ปัญห�หรือผลกระทบท�งลบท่ีอ�จเกิดข้ึนได้ในอน�คต ในขณะเดียวกัน ก็เน้นบทบ�ท
ของก�รเป็นพลเมืองท่ีดีและมุ่งม่ันเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับร�กฐ�นของคว�มย่ังยืนในทุกระดับ โดยเร่ิมต้นก�รทำ�ดีจ�กภ�ยในองค์กร
และขย�ยผลสู่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ จนถึงระดับส�กลในที่สุด

ก�รพัฒน�
ที่ยั่งยืนของบริษัท
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ดังนั้น ในปี 2556  บริษัทฯจึงได้เข้�ร่วมเป็นภ�คีของข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประช�ช�ติ หรือ ยูเอ็นโกลบอลคอมแพค โดยประก�ศ
เจตน�รมณ์ในด้�นก�รปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลม�ตรฐ�นแรงง�น ก�รรักษ�ส่ิงแวดล้อม และก�รต่อต้�นทุจริต ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้ประก�ศ
นโยบ�ยเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมพันธสัญญ�ในด้�นต่�งๆ ข้�งต้น เพื่อให้ผู้บริห�รและพนักง�นของบริษัทฯได้มีส่วนร่วมกัน
ในก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นก�รบริห�รจัดก�รและกำ�กับก�รทำ�ง�นให้บรรลุผลในก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง โดยนโยบ�ยเพ่ือก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน
ได้กำ�หนดกรอบของก�รพัฒน�ออกเป็น 5 ด้�นประกอบด้วย ก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ก�รยึดมั่นในหลัก
บรรษัทภิบ�ล ก�รปกป้องสิทธิมนุษยชนและยกระดับคุณภ�พชีวิต ก�รปกป้องสิ่งแวดล้อม และก�รสร้�งคุณค่�ร่วม

นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รด้�นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนที่มีประธ�นกรรมก�รบริห�รเป็นประธ�นยังได้พิจ�รณ�ปรับโครงสร้�งของคณะทำ�ง�น
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศท�งของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนดังกล่�วข้�งต้น ประกอบด้วยคณะทำ�ง�นจำ�นวน 5 ชุด ได้แก่

(1) คณะทำ�ง�นด้�นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(2) คณะทำ�ง�นด้�นจริยธรรมต่อแรงง�น
(3) คณะทำ�ง�นด้�นก�รพัฒน�บุคล�กรเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน
(4) คณะทำ�ง�นด้�นพลังง�น สิ่งแวดล้อม และก�รเปลี่ยนแปลงสภ�วะอ�ก�ศ และ
(5) คณะทำ�ง�นด้�นคว�มยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ

ที่โดยคณะทำ�ง�นทุกชุดมีหน้�ที่ประมวลสถ�นก�รณ์ วิเคร�ะห์ และประเมินคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นด้�นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน 
ว�งแผนง�น ติดต�ม และประเมินผลก�รดำ�เนินง�นในด้�นต่�งๆ ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นต่อคณะกรรมก�รด้�นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน



2. การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน

2.1 ก�รเสริมสร้�งก�รมีส่วมร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงข้อจำ�กัดของธุรกิจไม่ว่�จะเป็นทรัพย�กรหรือคว�มเชี่ยวช�ญในก�รจัดก�ร โดยเฉพ�ะในกรณีที่ก�รขับเคลื่อน
ง�นด้�นคว�มย่ังยืนท่ีต้องอ�ศัยประสบก�รณ์และก�รเข้�ถึงทรัพย�กรท่ีหล�กหล�ย เร�จึงเปิดกว้�งสำ�หรับคว�มร่วมมือระหว่�งบริษัทฯ
กับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นว่�มุมมองและคว�มคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้ฝ่�ยบริห�รและเจ้�หน้�ที่
ผู้ปฏิบัติง�นของบริษัทฯ มีคว�มเข้�ใจที่ถ่องแท้และถี่ถ้วนม�กขึ้นในทุกประเด็นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือโอก�สทั้งในด้�นกว้�งและด้�นลึก 
ทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอก และทั้งในสถ�นก�รณ์ที่เป็นปัจจุบันและคว�มน่�จะเป็นในอน�คต 

ก). พนักง�นและบุคล�กร
เน่ืองจ�กพนักง�นมีคว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนไม่ว่�จะเป็นในท�งธุรกิจหรือก�รดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม บริษัทฯ ได้พัฒน�ก�ร
มีส่วนร่วมของพนักง�นอย่�งต่อเนื่อง โดยก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นด้�นคว�มพึงพอใจในก�รทำ�ง�น (Employee Satisfaction Survey) 
ก�รประเมินระดับคว�มผูกพันที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ก�รมีส่วนร่วมของพนักง�นในก�รบริห�รจัดก�ร
ดูแลสวัสดิก�ร อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย ผ่�นท�งคณะกรรมก�รสวัสดิก�ร และคณะกรรมก�รคว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย 
บริษัทฯได้เปิดโอก�สให้พนักง�นที่ไม่ใช่คนไทยมีโอก�สเป็นตัวแทนในคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ดังกล่�วอีกด้วย

ในปี 2556  คุณถวิล นันทธีโร กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด ได้ริเริ่มและผลักดันแนวปฏิบัติในก�รให้พนักง�นทุกระดับ
ปลดปล่อยศักยภ�พท่ีแท้จริงของตนเอง และมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ง�นและคว�มสำ�เร็จขององค์กร ภ�ยใต้โครงก�รท่ีมีช่ือว่� “วอร์รูม”
โดยผสมผส�นก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ� ประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ และก�รบริห�รจัดก�รก�รเปลี่ยนแปลงที่เหม�ะสม ส่งผลบวก
ต่อผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งเห็นได้ชัดในระยะเวล�อันสั้น ทั้งประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น ต้นทุน คุณภ�พ และคว�มสุขของพนักง�น  
ปัจจุบันแนวคิดดังกล่�วอยู่ระหว่�งก�รถ่�ยทอดและนำ�ไปปฏิบัติใช้กับบริษัทอื่นๆ ในเครือ
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ข). ภ�คธุรกิจ และคู่ค้�
ต�มปกติฝ่�ยก�รตล�ดจะทำ�ง�นร่วมกับลูกค้�อย่�งใกล้ชิด ไม่ว่�จะเป็นก�รเจรจ�ท�งธุรกิจหรือก�รเย่ียมชมส�ยก�รผลิต โดยในปี 2556
บริษัทฯ ได้มีโอก�สในก�รนำ�เสนอแผนง�นด้�นก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนต่อลูกค้�ในว�ระต่�งๆ อ�ทิ ก�รต้อนรับคณะท่ีปรึกษ�ด้�นคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคมจ�กบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ก�รเยี่ยมชมโรงง�นผลิตและสำ�นักง�นของลูกค้�ในต่�งประเทศ รวมถึงก�ร
เยี่ยมชมโรงง�นและพบปะผู้บริห�รของบริษัทฯ โดยลูกค้�ในว�ระต่�งๆ  

ในส่วนของผู้จัดห�วัตถุดิบประมงภ�ยในประเทศไทย ฝ่�ยจัดซื้อวัตถุดิบร่วมกับฝ่�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนได้เดินส�ยเข้�พบเพื่อชี้แจงหลัก
ปฏิบัติด้�นแรงง�นและประมงท่ีมีคว�มรับผิดชอบ พร้อมท้ังห�รือถึงโอก�สและคว�มท้�ท�ยในก�รยกระดับม�ตรฐ�นในก�รบริห�รจัดก�ร
ท้ังน้ีบริษัทฯ ต้ังเป้�หม�ยท่ีจะพัฒน�คว�มร่วมมือในก�รบริห�รจัดก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อแรงง�นและก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรกับผู้จัดห�
วัตถุดิบประมงในต่�งประเทศในปีต่อๆ ไป ในส่วนของผลิตภัณฑ์ปูพ�สเจอไรซ์ บริษัท แพ็คฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ได้ทำ�ก�รอนุรักษ์พันธ์ุปูม้�ด้วยก�รเก็บรวบรวมไข่ปูและทำ�ก�รเพ�ะฟักให้เป็นตัวอ่อนเพ่ือปล่อยให้เติบโตในธรรมช�ติต่อไป โดยร่วมง�น
กับซัพพล�ยเออร์ในหล�ยพื้นที่ เช่น จังหวัดปัตต�นี ตรัง สงขล� นครศรีธรรมร�ช และตั้งเป้�หม�ยที่จะขย�ยผลไปยังจังหวัด
สุร�ษฎร์ธ�นี และชุมพรในปี 2557 ในขณะเดียวกันศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ซ่ึงบริษัทฯ ร่วมกับ
สม�คมอ�ห�รแช่เยือกแข็งไทยได้มีส่วนในก�รขับเคลื่อนกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รอนุรักษ์และขย�ยพันธ์ุปูม้�อย่�งต่อเนื่อง
ซ่ึงเห็นผลสำ�เร็จในก�รเพ่ิมจำ�นวนปูม้�ในพ้ืนท่ีอย่�งเป็นรูปธรรม ปัจจุบันช�วประมงท้องถ่ินได้เร่ิมเข้�มีส่วนร่วมในก�รบริจ�คไข่ปูม้�แก่ศูนย์ฯ

อีกทั้งในปีนี้ ฝ่�ยพัฒน�และวิจัยยังได้เปิดเวทีระดมคว�มคิดร่วมกับซัพพล�ยเออร์ด้�นบรรจุภัณฑ์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ใน ก�รพัฒน�
บรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีคว�มทันสมัย สอดคล้องกับวิถีท�งสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมย่ิงข้ึน ซ่ึงเป็นคว�มริเร่ิม
ท่ีต่อยอดจ�กกิจกรรมง�น R&D Festival ท่ีจัดข้ึนเป็นประจำ�ทุกปีเพ่ือให้ลูกค้�ได้สัมผัสนวัตกรรมด้�นอ�ห�รและเข้�ใจศักยภ�พในก�ร
รองรับก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทฯ  นอกจ�กนี้  หน่วยธุรกิจอ�ห�รสัตว์น้ำ�ของบริษัทฯ ยังได้ทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดกับลูกค้�
ม�โดยตลอด เพื่อพัฒน�สูตรอ�ห�รที่เหม�ะสมต่อส�ยพันธุ์และสภ�วะก�รเลี้ยง และให้คว�มร่วมมือกับผู้ผลิตปล�ป่นในกระบวนก�ร
รับรองม�ตรฐ�น Responsible Sourcing ของ International Fishmeal and Fish Oil Organization (IFFO RS) เพื่อมุ่งสู่เป้�หม�ย
ของก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์อ�ห�รสัตว์น้ำ�ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และสำ�หรับผู้ประกอบก�รฟ�ร์มกุ้ง บริษัทฯ ได้ทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดในก�รรักษ�ม�ตรฐ�นก�รผลิตท่ีมีคุณภ�พ ก�รจัดก�รฟ�ร์มท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ต�มข้อกำ�หนดของหน่วยง�นของรัฐที่มีหน้�ที่กำ�กับดูแล เช่น Thailand’s Good Aquaculture 
Practice (GAP) และม�ตรฐ�นที่ได้รับก�รยอมรับในระดับส�กล เช่น Best Aquaculture Practice (BAP) ของ Global Aquaculture 
Alliance (GAA) เป็นต้น

ในส่วนของสถ�นแปรรูปสัตว์น้ำ�เบื้องต้นซึ่งเป็นผู้รับจ้�งแปรรูป โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดห�และป้อนวัตถุดิบให้ บริษัทฯ ได้ผลักดัน
อย่�งต่อเนื่องให้มีก�รทวนสอบก�รบริห�รจัดก�รด้�นคุณภ�พ แรงง�น และสิ่งแวดล้อมโดยผู้ตรวจประเมินภ�ยนอก โดยอ้�งอิง
ระดับม�ตรฐ�นท่ีเสมอเหมือนกับก�รจัดก�รของบริษัทฯ ไม่ว่�จะเป็นหลักเกณฑ์และวิธีก�รท่ีดีในก�รผลิตอ�ห�ร (GMP), ระบบก�รวิเคร�ะห์
อันตร�ยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP), เกณฑ์ก�รตรวจสอบด้�นจริยธรรมต่อแรงง�น เช่น Business Social Compliance 
Initiative (BSCI) และ Sedex Members Ethical Trade Initiative (SMETA)
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ค). ภ�ครัฐ
บริษัทฯได้มีก�รดำ�เนินง�นร่วมกับภ�ครัฐทั้งท�งตรง และท�งอ้อม ผ่�นท�งสม�คมหรือองค์กรที่บริษัทฯร่วมเป็นสม�ชิก เช่น สม�คม
อ�ห�รแช่เยือกแข็งไทย (Thai Frozen Foods Association) สม�คมผู้ผลิตอ�ห�รสำ�เร็จรูป (Thai Food Processors’ Association)
สม�คมอุตส�หกรรมทูน่�ไทย (Thai Tuna Industry Association)  อ�ทิเช่น ก�รให้คว�มร่วมมือในโครงก�รศึกษ�วิจัยและพัฒน�
เรื่องก�รสำ�รวจลักษณะก�รจ้�งง�นแรงง�นย้�ยถิ่นในกิจก�รต่อเนื่องประมงทะเลของประเทศไทย โดยจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัยร่วมกับ
สม�คมผู้ผลิตอ�ห�รสำ�เร็จรูป ก�รสนันสนุนก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รก�รขับเคลื่อนแนวท�งปฏิบัติก�รใช้แรงง�นที่ดี (Good Labour
Practices หรือ GLP) ซึ่งเป็นก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งกรมประมง กรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น และองค์ก�รแรงง�นระหว่�ง
ประเทศ (ILO)

สำ�หรับง�นด้�นสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้เข้�ร่วมโครงก�รส่งเสริมก�รใช้ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ขององค์กรบริห�รจัดก�ร
ก๊�ซเรือนกระจก ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนจ�กสถ�บันอ�ห�ร กระทรวงอุตส�หกรรม โดยได้รับก�รรับรองเครื่องหม�ยค�ร์บอนฟุตพริ้นท์
สำ�หรับผลิตภัณฑ์ซ�ร์ดีนในซอสมะเขือเทศซีเล็คขน�ด 185 กรัม  ซึ่งเป็นก�รต่อยอดจ�กผลิตภัณฑ์เขียวหว�นทูน่�กระป๋องซีเล็คขน�ด 
185 กรัมที่ได้รับก�รรับรองม�เป็นปีที่ 4 แล้ว นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้�ร่วมโครงก�รค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยก�ร
สนับสนุนของสถ�บันสิ่งแวดล้อมอุตส�หกรรม สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสอดรับก�รทิศท�งของก�รพัฒน�เศรษฐกิจสีเขียว
ของประเทศไทย และแผนง�นด้�นคว�มยั่งยืนเกี่ยวกับพลังง�น สิ่งแวดล้อม และก�รเปลี่ยนแปลงสภ�วะอ�ก�ศของบริษัทฯ

ง). ภ�คประช�สังคม
ระดับท้องถิ่นและประเทศ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีเวทีในก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถ�นประกอบก�รของบริษัทฯ
เป็นประจำ�ทุกปี โดยกำ�หนดแผนง�นและดำ�เนินก�รโดยคณะกรรมก�รทบทวนฝ่�ยบริห�รด้�นส่ิงแวดล้อม (Environmental Management
Representative Committee) และในปีนี้ บริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญกับภ�คประช�สังคม ไม่ว่�จะเป็นองค์กรหรือหน่วยง�นที่มีพันธกิจ
ในก�รรณรงค์และปกป้องสิทธิมนุษยชน องค์กรพัฒน�ชุมชนและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับช�ติ  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พบปะ รับฟัง
ข้อคิดเห็น และแลกเปลี่ยนมุมมองกับเครือข่�ยสิทธิแรงง�นข้�มช�ติ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน� นักวิจัยอิสระ และ
นักเคลื่อนไหวด้�นสิทธิมนุษยชน เพื่อพัฒน�ปรับปรุงก�รบริห�รจัดก�รและคุ้มครองดูแลพนักง�นที่เป็นแรงง�นข้�มช�ติ และสนับสนุน
ง�นพัฒน�ที่หนุนเสริมคุณภ�พชีวิตแรงง�นและสังคมที่ดีในระยะย�ว นอกเหนือจ�กโครงก�ร “ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์” ซึ่งเป็นคว�ม
ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่�ยส่งเสริมคุณภ�พชีวิตแรงง�น (Labour Rights Promotion Network Foundation) ม�ตั้งแต่ปี 2555

นอกจ�กน้ี ด้วยคว�มมุ่งม่ันในก�รพัฒน�ท่ีมีคว�มหม�ยและเกิดคว�มย่ังยืนอย่�งแท้จริง บริษัทฯได้ทำ�ง�นร่วมกับมูลนิธิสัมม�ชีพในก�ร
จะผลักดันให้เกิดต้นแบบของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนในระดับชุมชนอย่�งมีดุลยภ�พระหว่�งพัฒน�ก�รท�งเศรษฐกิจ ทรัพย�กรท้องถิ่น และ
ก�รอนุรักษ์ค่�นิยมและแบบแผนท�งสังคมด้ังเดิมท่ีมีคุณค่�ไว้ โดยกำ�หนดบทบ�ทและก�รมีส่วนร่วมของภ�ครัฐและองค์กรธุรกิจในรูปแบบ
ท่ีสอดรับกับแผนแม่บทของก�รพัฒน�ชุมชน ซ่ึงแตกต่�งไปจ�กแนวคิดด้�นก�รพัฒน�สังคมในรูปแบบท่ัวไปท่ีเน้นก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์
ก�รพัฒน�แบบองค์รวมก่อนแล้วจึงกระจ�ยง�นด้�นก�รพัฒน�สู่พื้นที่ หรือเน้นก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�ชุมชนต�มแผนง�นหรือ
ศักยภ�พของภ�คธุรกิจเป็นที่ตั้ง โดยได้เริ่มดำ�เนินง�นในพื้นที่นำ�ร่องจำ�นวน 1 แห่ง และสร้�งฐ�นของก�รต่อยอดผ่�นเครือข่�ย
ผู้ประส�นง�นของมูลนิธิฯ อีกอย่�งน้อย 2 พื้นที่
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ระดับภูมิภาคและนานาชาติ
นอกจ�กก�รเข้�ร่วมเป็นภ�คีของข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประช�ช�ติ หรือ ยูเอ็นโกลบอลคอมแพคแล้ว บริษัทฯ ยังได้แลกเปลี่ยน
ข้อคิดและมุมมองด้�นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนร่วมกับองค์กรระดับโลกที่มีผู้แทนหรือสำ�นักง�นในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ที่บริษัทมี
ธุรกิจอยู่  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในด้�นก�รผส�นคว�มร่วมมือในอน�คตสำ�หรับโครงก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
อันเป็นก�รเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้เกิดต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมในขอบข่�ยที่กว้�งขึ้น และสอดคล้องกับทิศท�งก�รพัฒน�ในระดับ
ภูมิภ�คหรือน�น�ช�ติ ผลของก�รแลกเปลี่ยนในเบื้องต้นได้นำ�สู่ก�รศึกษ�แนวท�งก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
ระหว่�งบริษัทฯ คู่ค้� และองค์กรระดับภูมิภ�คหรือน�น�ช�ติที่เกี่ยวข้อง 3 โครงก�ร โดยมุ่งเน้นประเด็นที่มีนัยสำ�คัญต่อคว�มยั่งยืน
ของบริษัทฯ และห่วงโซ่ธุรกิจในด้�นทรัพย�กรท�งทะเล และก�รดูแลสิทธิด้�นแรงง�น

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ คือ Chicken of the Sea International และ MW Brands ยังคงมีส่วนในก�รผลักดันแนวคิดและ
ยุทธศ�สตร์ในก�รปกป้องทรัพย�กรท�งทะเลร่วมกับมูลนิธิเพื่อคว�มยั่งยืนของอ�ห�รทะเลส�กล (ISSF) อย่�งต่อเนื่องม�ตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นในปี 2552 และในปี 2556 คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร ได้รับเชิญเข้�ร่วม Blue Ribbon Panel 
(BRP) เพื่อกำ�หนดแนวท�งหลัก (Guiding Principles) และหลักเกณฑ์ (Criteria) สำ�หรับ Global Partnership for Oceans ในก�ร
สนับสนุนโครงก�รเพื่อก�รพัฒน�ทรัพย�กรท�งทะเลแบบบูรณ�ก�ร ต�มเจตจำ�นงของ Declaration for Healthy and Productive 
Oceans to Help Reduce Poverty ที่ประก�ศในก�รประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (United Nations Conference
on Sustainable Development) ในปี 2555 ที่ประเทศบร�ซิล  บริษัทฯ ยังได้ประส�นคว�มร่วมมืออย่�งใกล้ชิดกับ National Fisheries
Institute (NFI) ประเทศสหรัฐอเมริก� ในก�รพัฒน�และดำ�เนินโครงก�รเพื่อก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรท�งทะเล อ�ทิ โครงก�รพัฒน�
กระชังธน�ค�รไข่ปูม้� ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอก�สให้องค์กรน�น�ช�ติที่ให้คว�มใส่ใจต่อก�รทำ�ง�นของบริษัทฯ ในด้�นสิทธิมนุษยชนและคุ้มครอง
แรงง�นได้มีเวทีในก�รแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริห�ร และเข้�เยี่ยมชมโรงง�น อีกทั้งยังให้คว�มร่วมมือในด้�นข้อมูลแก่สื่อทั้งในและ
ต่�งประเทศ  นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ได้เข้�ร่วมประเมินคว�มยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็นครั้งแรก 
แม้ว่�จะไม่ได้รับก�รคัดเลือกเป็นสม�ชิกในดัชนี DJSI Emerging Markets แต่ก�รที่บริษัทฯ เข้�ร่วมก�รประเมินช่วยให้ได้ทร�บถึง
สถ�นภ�พของบริษัทฯในด้�นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนเมื่อเทียบกับบริษัทชั้นนำ�ของโลกและในอุตส�หกรรมอ�ห�ร และได้นำ�ผลก�รประเมิน
ไปใช้เพื่อก�รว�งแผนและพัฒน�ง�นด้�นคว�มยั่งยืนโดยเฉพ�ะในส่วนของก�รจัดทำ�ร�ยง�นเพื่อคว�มยั่งยืนต่อไป
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2.2 ยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มยั่งยืน - ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญและกลยุทธ์ด้�นคว�มยั่งยืน

ด้วยประสบก�รณ์ท�งธุรกิจในอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเล และก�รขย�ยเครือข่�ยก�รผลิตและจำ�หน่�ยในทวีปต่�งๆ ทั่วโลก ประกอบกับ
ก�รเพิ่มระดับก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่ผ่�นม� บริษัทฯ ได้วิเคร�ะห์และสรุปประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ (Material Issues) พร้อมทั้ง
กำ�หนดกลยุทธ์ด้�นคว�มยั่งยืนสำ�หรับแต่ละประเด็น ซึ่งมีร�ยละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

ก). ทรัพย�กรวัตถุดิบจ�กธรรมช�ติ
ทะเลและมห�สมุทรยังคงเป็นแหล่งทรัพย�กรที่สำ�คัญที่ผลิตอ�ห�รหล่อเลี้ยงประช�กรโลก และสร้�งมูลค่�ท�งเศรษฐกิจจำ�นวนม�กแก่
ทั้งชุมชนช�ยฝั่ง รัฐ และผู้ประกอบก�รที่เกี่ยวข้อง อ�ทิเช่น ประมง อุตส�หกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ�และผลิตอ�ห�ร ก�รท่องเที่ยว ฯลฯ  
ภ�วะถดถอยของสิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรท�งทะเลที่เกิดขึ้นในหล�ยพื้นที่จึงได้รับคว�มสนใจอย่�งกว้�งขว�ง ไม่เพียงแต่ในวงก�ร
วิช�ก�รและนักอนุรักษ์เท่�น้ัน ปัจจุบันผู้ค้�และผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเลได้แสดงคว�มห่วงกังวลต่อคว�มม่ันคงท�งอ�ห�ร
(Food Security) และคุณภ�พของวัตถุดิบ ดังเห็นได้จ�กก�รรณรงค์ก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพย�กร
ท่ีแพร่หล�ยม�กข้ึน สำ�หรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯประกอบด้วย

(ก) ปล�ทูน่� ซึ่งต้องอ�ศัยก�รจัดก�รในระดับภูมิภ�ค และ
(ข) ผลิตภัณฑ์จ�กประมงในประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นจำ�เพ�ะของทรัพย�กรประมงในอ่�วไทยและทะเลอันด�มัน

คว�มท้�ท�ยของก�รอนุรักษ์ปล�ทูน่�อยู่ที่ก�รควบคุมปริม�ณก�รจับให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนประช�กรปล�ดังกล่�ว
ในระยะย�ว และก�รปกป้องสัตว์ทะเลส�ยพันธุ์อื่นๆ ที่อยู่นอกกลุ่มเป้�หม�ยและอ�จถูกจับร่วมด้วย (Bycatch) บริษัทฯได้ให้คว�ม
สำ�คัญและผลักดันในเรื่องดังกล่�วเสมอม�ผ่�นท�งมูลนิธิเพื่อคว�มยั่งยืนของอ�ห�รทะเลส�กล (ISSF) โดยในปี 2556 ISSF ได้เน้น
โปรแกรม Proactive Vessel Register (PVR) เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้กับผู้บริโภคและผู้จัดจำ�หน่�ยถึงที่ม�ของปล�ทูน่�ว่�ได้จ�กก�ร
ประมงที่ถูกต้องและมีการจัดการที่ดี

ในส่วนของวัตถุดิบจ�กประมงในประเทศ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในก�รงดเว้นก�รใช้วัตถุดิบจ�กแหล่งท่ีอ�จก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพย�กร
อย่�งมีนัยสำ�คัญ สำ�หรับผลิตภัณฑ์อ�ห�รกุ้ง บริษัทฯ ได้มีแผนเพิ่มสัดส่วนของปล�ป่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จ�กก�รแปรรูป
ปล�ทูน่� และลดสัดส่วนของปล�ป่นจ�กผลิตภัณฑ์ประมงโดยตรงอย่�งต่อเน่ือง  นอกจ�กน้ี บริษัทฯ ยังได้ประส�นง�นกับหน่วยง�นวิจัย
สม�คมผู้ประกอบก�ร และองค์กรระดับส�กลที่เกี่ยวข้อง ในก�รว�งแผนและดำ�เนินง�นโครงก�รเพื่อก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรท�งทะเล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบจ�กประมงไทยอีกด้วย

ข). สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน
ด้วยโครงสร้�งท�งเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทยในทศวรรษที่ผ่�นม� ภ�คอุตส�หกรรมที่ใช้แรงง�นเป็นหลักได้
รับผลกระทบจ�กสภ�วะข�ดแคลนแรงง�นจำ�นวนม�ก และได้ปรับตัวด้วยก�รจ้�งแรงง�นข้�มช�ติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นพลเมืองของ
ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์และร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� จึงเป็นที่ม�ของคว�มเสี่ยงต่อก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนและก�รกดขี่แรงง�น 
และก่อให้เกิดคว�มห่วงกังวลในระดับน�น�ช�ติ อ�ทิ รัฐบ�ลประเทศสหรัฐอเมริก�โดย Department of State ได้ทำ�ก�รประเมิน
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สถ�นก�รณ์ด้�นก�รค้�มนุษย์ของประเทศต่�งๆ ทั่วโลก และจัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี Trafficking in Person Report หรือ TIP Report 
โดยท่ีผ่�นม� ประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับใน Tier 2 Watch List ซ่ึงหม�ยถึงก�รดำ�เนินง�นภ�ครัฐในก�รป้อมปร�มก�รค้�มนุษย์ยังไม่มี
ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลเพียงพอต�มม�ตรฐ�นข้ันต่ำ�ของรัฐบ�ลสหรัฐอเมริก� ห�กแต่รัฐบ�ลไทยมีคว�มต้ังใจและขับเคล่ือนนโยบ�ย
ในก�รแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว อย่�งไรก็ต�ม ต�มหลักเกณฑ์ท่ีกำ�หนดโดยรัฐบ�ลสหรัฐอเมริก� ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ใน Tier 2 Watch
List เป็นระยะเวล� 4 ปีต่อเนื่องกัน ห�กไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รให้เห็นถึงพัฒน�ก�รในท�งบวกของสถ�นก�รณ์ก�รค้�มนุษย์อย่�งเป็น
รูปธรรมในปี 2557 ที่จะม�ถึงนี้ ก็จะถูกลดอันดับไปสู่ Tier 3 โดยอัตโนมัติ และจะมีผลให้รัฐบ�ลสหรัฐอเมริก�ระงับก�รจัดซื้อจัดจ้�ง
ภ�ครัฐสำ�หรับสินค้�ที่ผลิตหรือมีแหล่งที่ม�จ�กประเทศไทย แต่ไม่มีสภ�พบังคับต่อก�รส่งออกและนำ�เข้�ของภ�คเอกชน นอกจ�กนี้ 
องค์กรที่ทำ�ง�นเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนจำ�นวนหนึ่งได้ทำ�ก�รศึกษ�และเฝ้�ติดต�มสถ�นก�รณ์ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อแรงง�น
ข้�มช�ติในประเทศไทยอย่�งใกล้ชิด โดยอุตส�หกรรมประมงและประมงต่อเน่ือง เกษตรและอ�ห�ร และส่ิงทอ ได้ถูกประเมินอย่�งเข้มข้น
ในช่วงสองถึงส�มปีที่ผ่�นม� และยังได้มีก�รรณรงค์ให้ประเทศต่�งๆ โดยเฉพ�ะประเทศที่พัฒน�แล้ว คู่ค้� และผู้บริโภค ร่วมกันสร้�ง
แรงกดดันแก่ภ�ครัฐและเอกชนไทยเพื่อให้ดำ�เนินก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์อย่�งจริงจัง

ด้วยก�รที่บริษัทฯ มีฐ�นก�รผลิตในประเทศไทย ภ�วะก�รณ์ด้�นสิทธิมนุษยชนและก�รปฏิบัติต่อแรงง�นในภ�พรวมของประเทศย่อม
ส่งผลกระทบท้ังท�งตรงและท�งอ้อมต่อธุรกิจ ท้ังตัวบริษัทฯ เอง บริษัทในเครือท่ีดำ�เนินธุรกิจในต่�งประเทศ และคู่ค้�ของบริษัทฯ ดังน้ัน
บริษัทฯ จึงได้ให้คว�มสำ�คัญอย่�งย่ิงยวดต่อก�รปกป้องและคุ้มครองแรงง�นท่ีเป็นพนักง�นของบริษัทฯ รวมถึงครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด
โดยแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 3 หมวดประกอบด้วย

(ก) ก�รรับสมัครและนำ�เข้�แรงง�นอย่�งถูกต้อง โดยช่องท�งต�มกฎหม�ยและเป็นธรรม
(ข) ก�รให้คว�มคุ้มครองและจัดก�รดูแลก�รจ้�งที่เป็นธรรม และ
(ค) ก�รสร้�งเสริมสวัสดิภ�พและคว�มเป็นอยู่ที่ดีในสังคม

ค). ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�วะอ�ก�ศและก�รปกป้องสิ่งแวดล้อม
ด้วยก�รที่บริษัทฯ พึ่งพ�วัตถุดิบสัตว์น้ำ�จ�กก�รเพ�ะเลี้ยงและจ�กธรรมช�ติเป็นหลัก ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�วะแวดล้อมย่อมส่งผลทั้ง
ท�งตรงและท�งอ้อมต่อก�รผลิตของบริษัทฯ ไม่ว่�จะเป็นคว�มผันผวนของปริม�ณและคุณภ�พของวัตถุดิบ (โดยเฉพ�ะวัตถุดิบจ�ก
ก�รประมง) เป็นเหตุให้ร�ค�วัตถุดิบเกิดคว�มผันผวน และจ�กก�รระบ�ดของโรคต�ยด่วนของกุ้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปีนี้ บริษัทฯ 
รับรู้ถึงผลกระทบจ�กภ�วะดังกล่�ว ซึ่งส่งผลต่อยอดข�ยและคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรของหน่วยธุรกิจกุ้งที่ลดลงจ�กก�รข�ดแคลน
วัตถุดิบและร�ค�วัตถุดิบกุ้งที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นว่�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมและก�รเปลี่ยนแปลงสภ�วะอ�ก�ศมีคว�ม
เกี่ยวพันกันอย่�งใกล้ชิด คณะทำ�ง�นด้�นพลังง�น สิ่งแวดล้อม และก�รเปลี่ยนแปลงสภ�วะอ�ก�ศจึงได้อยู่ระหว่�งก�รว�งยุทธศ�สตร์
ระยะย�วในก�รบริห�รจัดก�รผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องม�จ�กกิจกรรมท�งธุรกิจ กำ�หนดแนวท�งในก�รลดก�รใช้ทรัพย�กร
(โดยเฉพ�ะพลังง�นและน้ำ�) ลดก�รใช้วัตถุดิบและส�รเคมีที่อ�จก่อหรือมีคว�มเสี่ยงในก�รก่อให้เกิดผลกระทบในระดับสูง และก�รลด
ปริม�ณของเสียหรือมลพิษจ�กก�รผลิต รวมถึงก๊�ซเรือนกระจก และอยู่ระหว่�งก�รกำ�หนดเป้�หม�ยระยะย�วสำ�หรับกลยุทธ์แต่ละด้�น
นอกเหนือจ�กเป้�หม�ยประจำ�ปีที่คณะกรรมก�รทบทวนฝ่�ยบริห�รด้�นสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative 
Committee) ได้กำ�หนด
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ง). คุณภ�พ นวัตกรรม และคว�มรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
คุณภ�พของผลิตภัณฑ์และอ�ห�รปลอดภัยถือเป็นปัจจัยที่มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งยวดสำ�หรับอุตส�หกรรมอ�ห�ร และมีผลโดยตรงต่อ
คว�มเชื่อมั่นของผู้บริโภคและคว�มยั่งยืนของธุรกิจ ดังนั้นก�รควบคุมคุณภ�พและสุขอน�มัยในทุกขั้นตอนก�รผลิตเป็นสิ่งที่จำ�เป็น 
และเนื่องจ�กบริษัทเป็นฐ�นก�รผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่�งๆ ทั่วโลก บริษัทฯ ได้เน้นก�รบริห�รจัดก�รด้�นคุณภ�พและคว�ม
ปลอดภัยด้�นอ�ห�รด้วยม�ตรฐ�นที่เข้มงวดและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่�งประเทศ อ�ทิเช่น หลักเกณฑ์และวิธีก�รที่ดีในก�ร
ผลิตอ�ห�ร (GMP), ระบบก�รวิเคร�ะห์อันตร�ยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP), BRC Global Standard, IFS Standards 
นอกจ�กนี้ บริษัทฯยังส�ม�รถผลิตสินค้�ต�มม�ตรฐ�นที่จำ�เพ�ะ เช่น เครื่องหม�ยคำ� “ฮ�ล�ล” จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกล�ง
อิสล�มแห่งประเทศไทย, Kosher Certificate จ�กสถ�บัน Union of Orthodox Jewish Congregations of America  นอกจ�กก�ร
กำ�กับที่เข้มงวดสำ�หรับก�รผลิตของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รจัดก�รตลอดห่วงโซ่ก�รผลิต อ�ทิ ก�รได้รับ
ก�รรับรองม�ตรฐ�นรับรองกระบวนก�รเพ�ะเลี้ยงและแปรรูปกุ้ง จ�กสถ�บัน Aquaculture Certification Council, Inc. ที่ครอบคลุม
ทั้งโรงเพ�ะฟักอนุบ�ลกุ้ง ฟ�ร์มกุ้ง โรงง�นผลิตอ�ห�รกุ้ง และโรงง�นแปรรูปกุ้ง

ด้วยคว�มท่ีผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ถูกจัดอยู่ในหมวดสินค้�โภคภัณฑ์ (Commodity) และเป็นก�รรับจ้�งผลิต ศักยภ�พด้�นวิจัย
และพัฒน�จึงเป็นส่ิงท่ีจำ�เป็น โดยบริษัทฯ มีหน่วยง�นวิจัยและพัฒน�ท่ีทำ�ง�นร่วมกับลูกค้�อย่�งใกล้ชิด เพ่ือให้ม่ันใจว่�ส�ม�รถตอบสนอง
ต่อคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งเต็มที่ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีกลยุทธ์ในก�รเพิ่มช่องท�งก�รตล�ดใหม่ๆ อย่�งต่อเนื่อง
สำ�หรับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นแบรนด์ของบริษัทฯและบริษัทในเครือ ด้วยก�รสร้�งสรรนวัตกรรม ท้ังด้�นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และเสริมฐ�น
ก�รพัฒน�ที่แข็งแกร่งด้วยนวัตกรรมด้�นกระบวนก�รและก�รบริห�รจัดก�รก�รผลิต  ในอีกด้�นหนึ่ง บริษัทฯ ยังได้เน้นก�รวิจัยและ
พัฒน�เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยธุรกิจอ�ห�รกุ้งได้ทำ�ก�รพัฒน�ปรับปรุงสูตรอ�ห�รที่ส�ม�รถลดสัดส่วนของปล�ป่นที่ผลิตจ�กสัตว์น้ำ�ที่
จับจ�กธรรมช�ติ และใช้ประโยชน์จ�กผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จ�กก�รแปรรูปปล�ทูน่� ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์
ที่ไม่มีส่วนผสมของโปรตีนจ�กสัตว์น้ำ�ที่จับจ�กธรรมช�ติเลยคือ ดี-โกรว และกำ�หนดเป้�หม�ยในก�รเพิ่มสัดส่วนของวัตถุดิบปล�ป่น
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้หรือได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นด้�นสิ่งแวดล้อมให้ม�กกว่�กึ่งหนึ่ง ในปี 2558 ที่จะถึงนี้

จ). ทรัพย�กรบุคคล
ทรัพย�กรบุคคลถือเป็นหน่ึงในปัจจัยสู่คว�มสำ�เร็จในระยะย�วและคว�มย่ังยืนของบริษัทฯ นอกจ�กคว�มท้�ท�ยท่ีเก่ียวข้องกับพนักง�น
ร�ยวันซึ่งมีสัดส่วนกว่�ร้อยละ 80 ซึ่งได้กล่�วในร�ยละเอียดแล้ว ในหัวข้อสิทธิมนุษยชนและก�รปฏิบัติต่อแรงง�น บริษัทฯ ยังเผชิญ
คว�มท้�ท�ยระหว่�งคว�มจำ�เป็นในก�รรักษ�ผลิตภ�พ (โดยบุคล�กรที่มีทักษะ คว�มชำ�น�ญ และประสบก�รณ์ในอุตส�หกรรมแปรรูป
สัตว์น้ำ�และอ�ห�รทะเล) ซึ่งเป็นฐ�นทุนและทรัพย�กรที่เข้มแข็งของบริษัทฯ ตลอดระยะเวล�กว่� 30 ปี กับก�รปรับเปลี่ยนแบบ
จำ�ลองท�งธุรกิจให้สอดคล้องกับก�รขย�ยกิจก�รในช่วงทศวรรษหลังสู่ฐ�นก�รผลิตในหล�กหล�ยภูมิภ�คได้แก่ เอเชีย อเมริก�เหนือ 
ยุโรป และแอฟริก� และก�รเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของบริษัทฯ (โดยทีมง�นที่มีประสบก�รณ์และคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น และ
ทักษะในก�รบริห�รจัดก�รในรูปแบบที่แตกต่�งไปจ�กเดิม)  ก�รบริห�รง�นบุคคลจึงเน้นกลยุทธ์ใน 2 ด้�นคือ ก�รสร้�งคว�มผูกพัน
ของพนักง�นต่อองค์กร (Employee Engagement) และก�รบริห�รจัดก�รคนเก่ง (Talent Management) โดยในช่วงสองปีที่ผ่�นม� 
เป็นช่วงเวล�ที่บริษัทฯได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับง�นทรัพย�กรบุคคลในหล�ยด้�น อ�ทิ ก�รจัดทำ�โปรแกรมก�รพัฒน�บุคล�กร
รุ่นใหม่ TUF Management Associate โปรแกรมก�รบริห�รคนเก่ง และก�รปรับโครงสร้�งของง�นใหม่ในด้�นต่�งๆ ระดับองค์กร 
เช่น ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ก�รพัฒน�นวัตกรรม ก�รว�งกลยุทธ์องค์กรและพัฒน�ธุรกิจ ก�รบริห�รคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
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2.3 ก�รสื่อส�รและร�ยง�นเพื่อคว�มยั่งยืน

ด้วยตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่อก�รก้�วไปด้วยกันกับบริษัทฯ บนเส้นท�งของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน 
นอกจ�กก�รสื่อส�รหรือทำ�ง�นร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่เกี่ยวข้องกับโดยตรงกับประเด็นที่มีนัยสำ�คัญต่อคว�มย่ังยืนแล้ว 
บริษัทฯ ได้ว�งแผนจัดทำ�ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนสำ�หรับปี 2556 โดยจะแล้วเสร็จประม�ณกล�งปี 2557 และเพื่อให้มั่นใจว่�
ก�รสื่อส�รถึงแนวท�งก�รพัฒน�ที่ย่ังยืนและประสิทธิผลของก�รดำ�เนินง�นในเร่ืองดังกล่�วจะมีคว�มหม�ยและก่อประโยชน์ต่อก�ร
กระชับคว�มร่วมมือระหว่�งบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงได้จัดทำ�ร�ยง�นต�มแนวปฏิบัติที่กำ�หนดโดย Global Reporting 
Initiative (GRI)  แม้ว่�จะเป็นร�ยง�นฉบับแรกของบริษัทฯ ก�รจัดทำ�ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สำ�หรับบริษัทฯ
แต่อย่�งใด Chicken of the Sea International ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้จัดทำ�ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่สองแล้ว 
โดยเผยแพร่ต่อส�ธ�รณะและส�ม�รถด�ว์นโหลดได้ที่ http://chickenofthesea.com/company/sustainability

3. ก�รดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

3.1 การปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน

ก). ก�รรับสมัครและนำ�เข้�แรงง�นอย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ยและเป็นธรรม
ด้วยเล็งเห็นว่�ก�รห�ผลประโยชน์เกินควรจ�กแรงง�นข้�มช�ติโดยน�ยหน้�จัดห�ง�นและบุคล�กรในระบบก�รนำ�เข้�แรงง�นทั้งใน
ประเทศต้นท�งและประเทศไทยมักเกิดข้ึนเน่ืองจ�กคว�มไม่เข้�ใจอย่�งถ่องแท้ในระเบียบและข้ันตอนก�รปฏิบัติของร�ชก�ร และข้อจำ�กัด
ในก�รเข้�ถึงทรัพย�กรท่ีจำ�เป็นของตัวแรงง�นเอง ก�รมีส่วนร่วมของบริษัทฯ ในข้ันตอนก�รนำ�เข้�แรงง�นจะมีส่วนช่วยอย่�งม�กในก�ร
ปกป้องคุ้มครองแรงง�น ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้ทำ�ง�นใกล้ชิดกับนักเคล่ือนไหวด้�นสิทธิมนุษยชน และกลุ่มองค์กรพิทักษ์สิทธิแรงง�นข้�มช�ติ
เพื่อก�รเข้�ถึงข้อมูลฝ่�ยแรงง�นเกี่ยวกับคว�มไม่เป็นธรรมในด้�นต่�งๆ และได้จัดตั้งคณะทำ�ง�นเพื่อทำ�ก�รศึกษ�พิธีก�รและขั้นตอน
ก�รนำ�เข้�แรงง�น โดยในปีนี้ ผู้แทนของบริษัทฯ ได้เดินท�งไปยังประเทศสหภ�พเมียนม�ร์เพื่อพบปะและปรึกษ�ห�รือร่วมกับผู้จัดห�
แรงง�นเมียนม�ร์ และได้ศึกษ�เกี่ยวกับขั้นตอนท�งร�ชก�รของสหภ�พเมียนม�ร์และไทยที่ช�ยแดน ณ เมืองเมียวดี และอำ�เภอแม่สอด
จังหวัดต�ก ต�มลำ�ดับ แม้ว่�ในปีนี้ ด้วยสถ�นก�รณ์โรคระบ�ดในกุ้งเป็นผลให้ตล�ดแรงง�นในประเทศไทยโดยเฉพ�ะในอุตส�หกรรม
อ�ห�รทะเลหดตัวอย่�งม�ก บริษัทฯ จึงไม่ได้มีก�รนำ�เข้�แรงง�นจ�กประเทศเพื่อนบ้�น แต่ผลของก�รศึกษ�ดังกล่�วได้ช่วยให้บริษัทฯ
ส�ม�รถกำ�หนดแนวท�งที่ชัดเจนในก�รทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รนำ�เข้�แรงง�นข้�มช�ติในอน�คต
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ข). ก�รให้คว�มคุ้มครองและจัดก�รดูแลก�รจ้�งที่เป็นธรรม
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ออกประก�ศหลักปฏิบัติท่ีดีด้�นแรงง�นของกลุ่มบริษัทไทยยูเน่ียน เพ่ือเป็นม�ตรฐ�นในก�รจัดก�รดูแลก�รจ้�งง�น
ของทุกสถ�นประกอบก�รของบริษัทฯ และบริษัทในเครือให้ถือปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกันระหว่�งแรงง�นสัญช�ติไทยและแรงง�นต่�งด้�ว
และยังได้ส่ือส�รไปยังคู่ค้�และซัพพล�ยเออร์ให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในก�รปฏิบัติท่ีดีต่อแรงง�นตลอดห่วงโซ่ก�รผลิต  ประเด็นท่ีบริษัทฯ
ให้คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งยวด ได้แก่ ห้�มใช้แรงง�นเด็ก ไม่อนุญ�ตให้มีแรงง�นบังคับ ห้�มข่มขู่หรือกีดกันในทุกรูปแบบ ก�รจ่�ยค่�จ้�ง 
ให้สวัสดิก�ร กำ�หนดเวล�ทำ�ง�นและวันหยุดถูกต้องต�มกฎหม�ย แม้ว่�จะยังไม่มีสหภ�พแรงง�นในบริษัทฯ ท�งบริษัทฯ ก็บริห�รง�น
บุคคลอย่�งโปร่งใสและเปิดโอก�สให้กับพนักง�นทุกเช้ือช�ติและทุกระดับในก�รเสนอข้อร้องเรียนต่อฝ่�ยจัดก�รหรือผู้บริห�ร ไม่ว่�จะผ่�น
ท�งกล่องรับฟังคว�มคิดเห็น ก�รปรึกษ�ห�รือกับฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล ก�รเป็นตัวแทนพนักง�นในคณะกรรมสวัสดิก�ร และคณะ
กรรมก�รคว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังประส�นง�นกับกลุ่มองค์กรพิทักษ์สิทธิแรงง�นข้�มช�ติเพื่อรับฟัง
คว�มคิดเห็นที่หล�กหล�ยในวงกว้�งเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปรับปรุงพัฒน�ก�รจัดก�รดูแลแรงง�นทั้งที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับบริษัทฯ หรือในภ�พรวมของอุตส�หกรรม

ค). ก�รเสริมสร้�งสวัสดิภ�พและคว�มเป็นอยู่ที่ดีในสังคม
ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงง�นของบริษัทฯ ไม่ว่�จะเป็นจังหวัดสมุทรส�ครหรือจังหวัดสงขล� จะมีจำ�นวนแรงง�นข้�มช�ติอ�ศัยอยู่
เป็นจำ�นวนม�ก บริษัทฯ ถือเป็นคว�มรับผิดชอบในก�รมีส่วนร่วมในก�รเสริมสร้�งสวัสดิภ�พและคว�มเป็นอยู่ท่ีดีในสังคม ไม่ว่�จะเป็น
ตัวแรงง�นเองหรือคนท้องถ่ิน ตลอดระยะเวล�หล�ยปีท่ีผ่�นม� บริษัทฯ ได้รับก�รยกย่องเป็นหน่ึงในสถ�นประกอบก�รท่ีปลอดย�เสพติด
และให้ก�รสนับสนุนภ�รกิจในด้�นต่�งๆ ของหน่วยง�นร�ชก�รในจังหวัดอย่�งสม่ำ�เสมอ บริษัทฯ ยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่งเสริม
กิจกรรมท�งศ�สน�ด้วยเชื่อว่�จิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสย่อมนำ�สู่สันติสุขในก�รดำ�รงชีวิต คว�มสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และคว�มสงบสุข
ในสังคม  นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักในคว�มจำ�เป็นในก�รให้โอก�สท�งก�รศึกษ�แก่บุตรหล�นของแรงง�นข้�มช�ติ จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์ ดังร�ยละเอียดในหัวข้อถัดไป

3.2 ก�รจัดห�วัตถุดิบด้วยคว�มรับผิดชอบ

ในปีที่ผ่�นม� บริษัทฯ ได้ออกประก�ศหลักปฏิบัติว่�ด้วยคว�มรับผิดชอบในก�รจัดซื้อวัตถุดิบประมงในประเทศไทย มุ่งเน้นก�รจัดซื้อ
วัตถุดิบประมงจ�กคู่ค้�และกิจก�รประมงที่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย โดยให้คว�มสำ�คัญกับเอกส�รรับรองจ�กหน่วยง�นร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ใบกำ�กับก�รซ้ือข�ยสัตว์น้ำ� นอกจ�กน้ี บริษัทฯ ยังได้นำ�ปณิธ�นร่วมกันของสม�ชิกในมูลนิธิเพ่ือคว�มย่ังยืนของอ�ห�รทะเล (ISSF)
ในเร่ืองก�รไม่ซื้อวัตถุดิบจ�กกิจก�รประมงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รค้�หูฉล�มเข้�เป็นข้อกำ�หนดหนึ่งในหลักปฏิบัติดังกล่�วด้วย 
บริษัทฯ ได้ทำ�ก�รสื่อส�รไปยังผู้จัดห�และรวบรวมวัตถุดิบประมง และเจ้�ของกิจก�รประมง ถึงคว�มมุ่งมั่นของบริษัทฯในก�รอนุรักษ์
ทรัพย�กรท�งทะเล และได้กำ�หนดเป้�หม�ยโดยฝ่�ยจัดซื้อของบริษัทฯ ในก�รเพิ่มสัดส่วนของวัตถุดิบประมงที่มีใบกำ�กับก�รซื้อข�ย
สัตว์น้ำ� (แม้ว่�ในท�งปฏิบัติจะมีเพียงสหภ�พยุโรปเท่�นั้นที่ร้องขอให้ผู้นำ�เข้�สินค้�ประมงต้องสำ�แดงใบกำ�กับก�รซื้อข�ยสัตว์น้ำ� ซึ่ง
ณ ปัจจุบัน สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ส่งออกไปยังตล�ดดังกล่�วจะไม่ม�กก็ต�ม) นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำ�คว�มเข้�ใจ
กับผู้จัดห�และรวบรวมวัตถุดิบประมง และเจ้�ของกิจก�รประมง เกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ดีด้�นแรงง�นไปในคร�วเดียวกัน
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4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4.1 โครงก�รเตรียมคว�มพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์

ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์ เป็นโครงก�รที่ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปล�ยปี 2555 ภ�ยใต้ปรัชญ�ด้�นคว�มยั่งยืนที่มุ่งช่วยพัฒน�สังคมและก�รศึกษ�
ของเย�วชน โดยบริษัทฯ สนับสนุนงบประม�ณจำ�นวน 10 ล้�นบ�ท เป็นงบลงทุนด้�นครุภัณฑ์และวัสดุเพื่อก�รเรียนก�รสอน รวมถึง
ค่�ใช้จ่�ยด้�นบุคล�กรท�งก�รศึกษ� ตลอดระยะเวล� 5 ปีท่ีกำ�หนดไว้เบ้ืองต้นสำ�หรับโครงก�รน้ี โครงก�รน้ีต้ังอยู่บนฐ�นของก�รทำ�ง�น
ร่วมกันระหว่�งบริษัทฯ มูลนิธิเครือข่�ยส่งเสริมคุณภ�พชีวิตแรงง�น (Labour Rights Promotion Network – LPN) และสถ�นศึกษ�
ในจังหวัดสมุทรส�คร เพื่อปรับพื้นฐ�นและเตรียมคว�มพร้อมให้แก่เด็กเย�วชนทั้งคนไทยและลูกหล�นแรงง�นข้�มช�ติในเขตจังหวัด
สมุทรส�ครเพื่อเข้�สู่ระบบก�รศึกษ�พื้นฐ�นของไทย ซึ่งสอดรับกับพันธกิจของกระทรวงศึกษ�ธิก�รในก�รให้โอก�สท�งก�รศึกษ�
อย่�งเท่�เทียมและยกระดับคุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�สู่ประช�คมอ�เซียน  โดยเมื่อวันที่ 16 กรกฎ�คม พ.ศ.2556 บริษัทฯ ได้
เปิดตัวศูนย์ ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์ แห่งแรก ณ โรงเรียนวัดศรีสุทธ�ร�ม โดยจัดกลุ่มก�รเรียนก�รสอนออกเป็น 3 ระดับต�มพื้นฐ�น
ทักษะก�รสื่อส�รของผู้เรียน มีเด็กและเย�วชนในโครงก�รในเบื้องต้นจำ�นวน 101 คน ทั้งนี้บริษัทฯได้กำ�หนดเปิดศูนย์แห่งที่สองอย่�ง
เป็นท�งก�ร ณ โรงเรียนวัดศิริมงคล ในปี 2557 โดยใช้รูปแบบก�รผสมผส�นระหว่�งก�รเรียนรู้ในระบบกับก�รเตรียมคว�มพร้อม
ในเวล�เดียวกัน มีเด็กและเย�วชนทั้งไทยและต่�งช�ติภ�ยใต้ศูนย์แห่งที่สองนี้กว่� 200 คน
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โอกาส

ทางธุรกิจ

ในอนาคต

บริบท

การพัฒนา

ที่ยั่งยืน

ของชุมชน

ศักยภาพ

ทางธุรกิจ

ในปัจจุบัน

คุณค่าร่วม

(Shared Value)

4.2 ก�รพัฒน�ชุมชนที่ยั่งยืน

จ�กปรัชญ�ก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนซ่ึงได้นำ�สู่ก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งถึงคว�มจำ�เป็นท่ีจะขย�ยผล
ไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงเป็นก�รสร้�งฐ�นของก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนอย่�งแท้จริงร่วมกันระหว่�ง บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียในอน�คต โดยในปี
2556 บริษัทฯ ได้ทำ�ง�นร่วมกับมูลนิธิสัมม�ชีพในก�รดำ�เนินโครงก�รเพื่อพัฒน� ต้นแบบของชุมชนที่ยั ่งยืนขึ้นที่ตำ�บลบ�งสน
อำ�เภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นท่ีทร�บโดยท่ัวไปว่� ง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมท่ีถูกกำ�หนดข้ึนโดยองค์กรภ�คธุรกิจมักพิจ�รณ�
ที่จะนำ�ศักยภ�พที่มีอยู่ของภ�คธุรกิจไปสร้�งประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชนหรือภ�คสังคม แต่สำ�หรับบริษัทฯ แล้ว ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนนั้น
ต้องเริ่มจ�กบริบทของชุมชนหรือสังคม และพิจ�รณ�ปัจจัยของคว�มยั่งยืนในพื้นที่ ที่ประกอบด้วยพัฒน�ก�รท�งเศรษฐกิจชุมชน 
ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรท้องถ่ิน ค่�นิยม และแบบแผนท�งสังคมด้ังเดิมท่ีมีคุณค่�ไว้บนฐ�น ของคว�มเข้�ใจในบริบทของคว�มย่ังยืนของ
ชุมชนอย่�งถ่องแท้ จึงจะส�ม�รถออกแบบแผนแม่บทก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนที่มีคว�มหม�ยและส�ม�รถประกันผลสำ�เร็จในระยะย�วได้
และด้วยแผนแม่บทน้ีเอง

บริษัทฯ ส�ม�รถว�งยุทธศ�สตร์ของก�รมีส่วนร่วมบนเส้นท�งเดินสู่ก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนของชุมชน ไม่ว่�จะเป็น ก�รผนวกศักยภ�พท�งธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในปัจจุบันเพื่อก�รสร้�งฐ�นของก�รพัฒน�ในพื้นที่ หรือก�รว�งแผนร่วมกันสำ�หรับทิศท�งก�รพัฒน�ที่สอดคล้องระหว่�ง
บริษัทฯ กับชุมชน อันนำ�สู่ก�รสร้�งคุณค่�ร่วม (Creating Shared Value - CSV) ตั้งแต่เริ่มโครงก�รในช่วง ครึ่งปีหลัง ผู้ประส�นง�น
ของมูลนิธิได้ทำ�ง�นร่วมกับผู้นำ�ท้องถิ่นและภ�คประช�สังคมในพื้นที่อย่�งต่อเนื่อง และได้เสริมศักยภ�พชุมชน ผ่�นก�รแลกเปลี่ยน
ประสบก�รณ์และบทเรียนจ�กเครือข่�ยด้�นสังคมจ�กพื้นที่อื่นๆ อ�ทิเช่น กระบวนก�รทำ�แผนชุมชนของตำ�บลบัวใหญ่ อำ�เภอน�น้อย 
จังหวัดน่�น แบบแผนก�รพัฒน�สู่วิถีพอเพียงของตำ�บลเข�ถ่�น อำ�เภอท่�ฉ�ง จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี เป็นต้น ณ ปัจจุบัน ตำ�บลบ�งสน
ได้ทำ�ก�รร่�งแผนแม่บทด้�นคว�มย่ังยืนโดยแบ่งออกเป็นก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม ก�รพัฒน�สังคมและคุณภ�พชีวิต
ก�รพัฒน�เศรษฐกิจชุมชน โดยก�รมีส่วนร่วมจ�กคนในชุมชน ผู้นำ�ชุมชน กลุ่มท�งสังคมและอ�ชีพต่�งๆ องค์กรปกครองท้องถิ่น 
องค์กรพัฒน�ชุมชน และหน่วยง�นร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง ผ่�นคณะทำ�ง�นส่งเสริมและสนับสนุนก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน สำ�หรับแผนง�นใน
ระยะต่อไป มูลนิธิฯ

บริษัทฯ และชุมชนจะร่วมกันกำ�หนดผู้มีส่วนได้เสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอกสำ�หรับแต่ละแผนง�น เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจและประโยชน์
สูงสุดร่วมกันระหว่�งชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำ�ประเด็นที่สอดรับกับศักยภ�พของธุรกิจ ไปออกแบบง�นด้�นสังคม
และส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ รวมไปถึงก�รเปิดเวทีให้ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ของบริษัทฯได้เข้�มีส่วนในก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนของตำ�บลบ�งสน
ต่อไป ในขณะท่ีภ�คชุมชนเองจะได้เร่ิมบูรณ�ก�รแผนก�รพัฒน�และกิจกรรมในพ้ืนท่ีให้สอดประส�นกันในทุกภ�คส่วนให้เดินไปข้�งหน้�
อย่�งมีเอกภ�พและมีเป้�หม�ยที่เป็นคว�มเห็นชอบร่วมกัน
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สำ�หรับสถ�นก�รณ์อุตส�หกรรมอ�ห�รทะเลของไทยปี 2556 ต้องเผชิญกับคว�มท้�ท�ยที่เกิดจ�กปัจจัยทั้งภ�ยในและภ�ยนอก ซึ่ง
ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ภ�พรวมก�รส่งออกผลิตภัณฑ์อ�ห�รทะเลกระป๋องและแปรรูปของประเทศไทยต้องประสบกับคว�มย�กลำ�บ�ก
คือ เร่ืองของวัตถุดิบ โดยเฉพ�ะโรคระบ�ดอีเอ็มเอสท่ีเกิดกับกุ้ง ส่งผลให้ปริม�ณผลผลิตกุ้งในประเทศไทยลดลงกว่� 50% เม่ือเทียบกับ
ปี 2555 เกิดก�รข�ดแคลนวัตถุดิบกุ้ง ขณะท่ีร�ค�ก็ปรับตัวสูงข้ึนเป็นประวัติก�รณ์ ซ่ึงสะท้อนจ�กร�ค�เฉล่ียวัตถุดิบกุ้งข�วขน�ด 60 ตัว
ต่อกิโลกรัมปี 2556 อยู่ที่กิโลกรัมละ 218 บ�ท ซึ่งเพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับร�ค�เฉลี่ยของปีก่อนที่ร�ค�อยู่กิโลกรัมละ 136 บ�ท
และจ�กปริม�ณผลผลิตกุ้งท่ีลดลงและมีร�ค�ท่ีสูงข้ึน ก็ส่งผลให้ประเทศคู่ค้�หลักหันไปซ้ือกุ้งจ�กประเทศคู่แข่งอย่�ง เอกว�ดอร์ อินเดีย
อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศในกลุ่มอเมริก�ใต้ม�กข้ึน เน่ืองจ�กมีร�ค�ท่ีถูกกว่�ประเทศไทย ขณะท่ีในส่วนของวัตถุดิบปล�ทูน่� คว�มผันผวน
ท�งด้�นร�ค�ยังมีอย่�งต่อเนื่อง ในปีนี้ จ�กครึ่งปีแรกที่ปรับตัวในระดับสูง และลดลงในครึ่งปีหลัง จึงทำ�ให้เกิดก�รชะลอก�รสั่งซื้อ 
เพร�ะลูกค้�ไม่มั่นใจในร�ค�วัตถุดิบ อีกทั้งปัจจัยจ�กภ�วะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้�หลักอย่�งเช่น ประเทศสหรัฐอเมริก�ที่ยังไม่ฟื้นตัว
จ�กปีที่ผ่�นม� และยุโรปที่เศรษฐกิจยังถดถอยอยู่ แม้ว่�จะมีบ�งประเทศสม�ชิก อ�ทิ โปรตุเกส และสเปนที่ฟื้นตัวจ�กภ�วะเศรษฐกิจ
ที่ถดถอยแล้ว แต่ยังมีบ�งประเทศที่ตัวเลขเศรษฐกิจยังถดถอยอยู่ เช่น อิต�ลี เป็นต้น จ�กปัจจัยที่กล่�วม�ข้�งต้นจึงส่งผลให้ภ�พรวม
ปริม�ณก�รส่งออกผลิตภัณฑ์อ�ห�รทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทยในปีนี้มีปริม�ณก�รส่งออก 916,705 เมตริกตัน ลดลง 8% 
เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีปริม�ณก�รส่งออก 991,791 เมตริกตัน 

นอกจ�กนี้ยังมีปัจจัยเรื่องอัตร�แลกเปลี่ยน และอัตร�ค่�แรงที่มีก�รปรับข้ึนทุกพื้นที่ ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รมีต้นทุนก�รผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับคว�มยั่งยืนด้�นทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อมที่มีคว�มเข้มข้นขึ้น และปัจจัยที่สำ�คัญ
อีกประก�รของอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเลของไทยในปีนี้ ในประเด็นเรื่องแรงง�นท�งด้�นก�รค้�มนุษย์ ก�รละเมิดใช้แรงง�นเด็กและ
แรงง�นบังคับ ซึ่งประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับ Tier 2 Watch List ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในร�ยง�นสถ�นก�รณ์ก�รค้�มนุษย์ 
(Trafficking In Persons Report - TIP) และจะมีก�รทบทวนระดับในช่วงไตรม�สแรกของทุกปี แต่อย่�งไรก็ดี ภ�ครัฐก็ได้เร่งดำ�เนิน
ก�รเกี่ยวกับเรื่องดังกล่�วเพื่อปกป้องภ�พลักษณ์ของสินค้�ไทย มีก�รตั้งคณะกรรมก�รป้องกันและปร�มปร�บก�รค้�มนุษย์ รวมถึง
ก�รร�ยง�นคว�มคืบหน้�ก�รแก้ปัญห�ด้�นแรงง�นในประเทศไทยให้สหรัฐอเมริก�รับทร�บเป็นระยะ ขณะที่องค์กรภ�คเอกชนได้มีก�ร
จัดตั้งสม�พันธ์ผู้ผลิตสินค้�ประมงไทย เป็นก�รรวมตัวกันของสม�คมประมง 8 สม�คมได้ร่วมมือกันลงน�มประก�ศเจตจำ�นง แสดงให้
เห็นถึงจุดยืนร่วมกันอย่�งเข้มแข็งในเรื่อง “หยุดแรงง�นประมงผิดกฎหม�ย” (Stop Illegal Labor in Fishery Industry) นอกจ�กนี้
ยังได้ร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลง ว่�ด้วยคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ระบบก�รผลิตสินค้�และผลิตภัณฑ์ประมงของไทย เพ่ือก�รทำ�ประมงให้
ถูกกฎหม�ยตลอดทั้งซัพพล�ยเชน ซึ่งปัญห�ในเรื่องนี้ถือเป็นคว�มท้�ท�ยของประเทศที่ผู้ประกอบก�รและหน่วยง�นร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง
ต้องดำ�เนินก�รอย่�งจริงจังและต่อเนื่อง และพร้อมที่จะส่งเสริมก�รใช้แรงง�นอย่�งถูกต้อง เพื่อภ�พลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

สำ�หรับก�รส่งออกสินค้�อ�ห�รทะเลของไทยประจำ�ปี 2556 แยกต�มหมวดสินค้�มีร�ยละเอียดดังนี้

ภ�วะอุตส�หกรรม
และก�รแข่งขัน
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ผลิตภัณฑ์ปล�ทูน่�

ภ�พรวมก�รส่งออกผลิตภัณฑ์ปล�ทูน่�กระป๋องและแปรรูปของไทยในปี 2556 มีปริม�ณก�รส่งออก 550,884 เมตริกตัน ลดลง 2% 
เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีปริม�ณก�รส่งออกเท่�กับ 559,493 เมตริกตัน โดยมีมูลค่�ก�รส่งออกเท่�กับ 80,065 ล้�นบ�ท ลดลง 2%  
เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยตล�ดส่งออกหลักของผลิตภัณฑ์น้ีได้แก่ ตล�ดสหรัฐอเมริก�มีมูลค่�ก�รส่งออกเท่�กับ 15,040 ล้�นบ�ท คิดเป็น
สัดส่วนก�รส่งออก 19% ของมูลค่�ตล�ดส่งออกโดยรวม รองลงม�ได้แก่ ตล�ดออสเตรเลียมีมูลค่�เท่�กับ 7,135 ล้�นบ�ท และ
ตล�ดญี่ปุ่นที่มีมูลค่�ก�รส่งออก 6,088 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วน 9% และ 8% ของมูลค่�ก�รส่งออกรวมต�มลำ�ดับ

ผลิตภัณฑ์กุ้ง

ก�รส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของประเทศในปี 2556 พบว่� มีปริม�ณก�รส่งออกเท่�กับ 91,618 เมตริกตัน ลดลง 49% เมื่อเทียบกับ
ปี 2555 ที่มีปริม�ณก�รส่งออก 178,131 เมตริกตัน ขณะที่มูลค่�ก�รส่งออกก็ลดลงเช่นกัน โดยลดลง 37% จ�กปีก่อนที่มีมูลค่�
ก�รส่งเท่�กับ 45,176 ล้�นบ�ท แต่ในปีน้ีมีมูลค่�เท่�กับ 28,561 ล้�นบ�ท สำ�หรับตล�ดส่งออกหลักอันดับหน่ึงของกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง
นี้ได้แก่ สหรัฐอเมริก� มีมูลค่�ก�รส่งออกเท่�กับ 11,081 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนก�รส่งออก 39% อันดับสองคือ ญี่ปุ่นมีมูลค่�
ก�รส่งออกเท่�กับ 7,178 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วน 25% และอันดับส�มคือ แคน�ด�ซึ่งมีมูลค่�ก�รส่งออกเท่�กับ 1,722 ล้�นบ�ท 
คิดเป็นสัดส่วน 6% 

ในส่วนของก�รส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปนั้นพบว่� ลดลงทั้งปริม�ณและมูลค่�ก�รส่งออกเช่นเดียวกัน โดยปริม�ณก�รส่งออกทั้งปี
เท่�กับ 99,829 เมตริกตัน ลดลง 31% เมื่อเทียบกับปี 2555 ส่วนมูลค่�ก�รส่งออกทั้งปีเท่�กับ 34,954 ล้�นบ�ท ลดลง 21% 
เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ตล�ดส่งออกสำ�คัญของสินค้�ประเภทนี้ได้แก่ สหรัฐอเมริก� ซึ่งมีปริม�ณก�รส่งออกถึง 39,402 เมตริกตัน 
คิดเป็นมูลค่�ก�รส่งออกเท่�กับ 14,542 ล้�นบ�ท ซึ่งญี่ปุ่นมีปริม�ณก�รส่งออกเป็นอันดับสอง คือ 31,967 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่�
เท่�กับ 10,594 ล้�นบ�ท และอันดับส�มได้แก่ อังกฤษ ที่มีปริม�ณส่งออกเท่�กับ 8,751 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่� 3,147 ล้�นบ�ท 
ซึ่งถ้�คิดเป็นสัดส่วนก�รส่งออกจะอยู่ที่ 42% 30% และ 9% ต�มลำ�ดับของมูลค่�ก�รส่งออกโดยรวม 
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ผลิตภัณฑ์ปล�แซลมอน

ภ�พรวมก�รส่งออกปล�แซลมอนสดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปของไทยในปี 2556 พบว่� มีปริม�ณก�รส่งออก 7,679 เมตริกตัน ลดลง
14% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีมูลค่�ก�รส่งออก 2,478 ล้�นบ�ท ลดลง 23% เมื่อเทียบกับปี 2555 ตล�ดส่งออกหลักสำ�คัญ
ของสินค้�นี้คือ ญี่ปุ่นมีมูลค่�ก�รส่งออกเท่�กับ 2,325 ล้�นบ�ท รองลงม�คือ เก�หลีใต้มีมูลค่�เท่�กับ 38 ล้�นบ�ท และไต้หวัน
มีมูลค่�เท่�กับ 17 ล้�นบ�ท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก�รส่งออก 94% 2% และ 0.7% ของมูลค่�ก�รส่งออกรวมต�มลำ�ดับ

ผลิตภัณฑ์ปล�ซ�ร์ดีนและแมคเคอเรล

สำ�หรับภ�พรวมก�รส่งออกปล�ซ�ร์ดีนและแมคเคอเรลบรรจุกระป๋องของไทยปี 2556 พบว่� มีอัตร�ก�รขย�ยตัวลดลงจ�กปี 2555 
ท้ังด้�นปริม�ณและมูลค่�ก�รส่งออก โดยปริม�ณก�รส่งออกท้ังปีอยู่ท่ี 116,201 เมตริกตัน ลดลง 16% เม่ือเทียบกับปีก่อนท่ีมีปริม�ณ
138,423 เมตริกตัน ขณะที่มูลค่�ก�รส่งออกทั้งปีเท่�กับ 8,574 ล้�นบ�ท ลดลง 18% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่�เท่�กับ 10,439 
ล้�นบ�ท สำ�หรับตล�ดส่งออกที่สำ�คัญของสินค้�ปล�ซ�ร์ดีนและแมคเคอเรลกระป๋องได้แก่ แอฟริก�ใต้มีมูลค่�ส่งออก 2,704 ล้�นบ�ท
คิดเป็นสัดส่วนก�รส่งออก 32% ตล�ดรองลงม�คือ บร�ซิลมีมูลค่�เท่�กับ 529 ล้�นบ�ท โดยมีสัดส่วนก�รส่งออก 6% และ
สหรัฐอเมริก�มีมูลค่�เท่�กับ 489 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนก�รส่งออก 5.7% ของมูลค่�ก�รส่งออกรวม

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รสัตว์เลี้ยงบรรจุกระป๋อง

ก�รส่งออกอ�ห�รแมวบรรจุกระป๋องในปี 2556 มีปริม�ณก�รส่งออกโดยรวมเท่�กับ 377,634 เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับ
ปีท่ีแล้ว โดยมีมูลค่�ก�รส่งออกเท่�กับ 27,469 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึน 7% เม่ือเทียบกับปีก่อน สำ�หรับตล�ดส่งออกหลักอันดับแรกยังคงเป็น
ตล�ดญี่ปุ่น ซึ่งมีปริม�ณก�รส่งออก 136,027 เมตริกตัน หรือคิดเป็น 36% ของปริม�ณก�รส่งออกรวม โดยมีมูลค่�ก�รส่งออก
เท่�กับ 9,251 ล้�นบ�ท คิดเป็น 34% ของมูลค่�ก�รส่งออกรวม ตล�ดอันดับสองได้แก่ สหรัฐอเมริก�มีมูลค่�เท่�กับ 5,346 ล้�นบ�ท
คิดเป็นสัดส่วน 20% และอับดับส�มคือ อิต�ลีมีมูลค่�เท่�กับ 2,276 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วน 8% ของมูลค่�ก�รส่งออกโดยรวม
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แนวโน้มอุตส�หกรรม

แม้ว่�ภ�พรวมสถ�นก�รณ์ก�รส่งออกสินค้�อ�ห�รทะเลของไทยปี 2556 จะลดลงอย่�งเห็นได้ชัด อันเป็นผลจ�กปัจจัยวัตถุดิบ
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกุ้ง รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ดังที่ได้กล่�วข้�งต้น แต่อย่�งไรก็ดี สถ�นก�รณ์ต่�งๆ เหล่�นี้เริ่มมีสัญญ�ณที่ดีขึ้น และค�ดว่�
แนวโน้มในปี 2557 สถ�นก�รณ์โรคต�ยด่วนในกุ้งจะค่อยๆ ดีข้ึน เน่ืองจ�กในรอบปีท่ีผ่�นม�หน่วยง�นภ�ครัฐ และภ�คเอกชนได้ร่วมมือ
กันแก้ไขปัญห�อย่�งต่อเนื่อง โดยมีก�รปรับระบบก�รเลี้ยง จัดก�รฟ�ร์ม และใช้ลูกกุ้งที่แข็งแรงจ�กพ่อแม่พันธุ์ที่ดี ทั้งนี้ท�งกรมประมง
ได้ค�ดก�รณ์ว่�ในปี 2557 ประเทศไทยจะมีปริม�ณผลผลิตกุ้งประม�ณ 320,000 - 400,000 เมตริกตัน นอกจ�กนี้ยังมีปัจจัยอีก
ประก�รหน่ึงท่ีน่�จะส่งผลดีต่ออุตส�หกรรมกุ้งของไทยในปีหน้�คือ ก�รท่ีสหรัฐอเมริก�ยกเลิกก�รเก็บภ�ษีซีวีดีสินค้�กุ้งจ�กประเทศไทย
ซึ่งมีผลแล้วตั้งแต่เดือนตุล�คม 2556 ที่ผ่�นม� นอกจ�กนี้ปัจจัยภ�ยนอกที่เกิดจ�กภ�วะเศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญ�ณบวกตั้งแต่เมื่อ
ปล�ยปี 2556 จ�กเศรษฐกิจยุโรปเริ่มฟื้นตัว และประเทศสหรัฐอเมริก�ได้ประก�ศลดก�รใช้ม�ตรก�รคิวอีลง ซึ่งภ�พรวมเหล่�นี้จะส่ง
ผลดีต่อก�รส่งออกของไทยในปี 2557 

แต่ขณะเดียวกัน สิ่งที่ผู้ประกอบก�รต้องมีก�รติดต�มสถ�นก�รณ์อย่�งใกล้ชิดในปีหน้�คือ ก�รเพิ่มขึ้นของม�ตรก�รกีดกันท�งก�รค้�
ของประเทศคู่ค้�โดยก�รใช้ม�ตรก�รท่ีไม่ใช่ภ�ษี (Non-Tariff Barriers) ในรูปแบบของก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นด้�นอ่ืนๆ ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อศักยภ�พก�รแข่งขันของผู้ประกอบก�ร นอกจ�กน้ีประเด็นเร่ืองแรงง�นท่ีประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ในบัญชีประเทศท่ีต้องจับต�มอง
เป็นพิเศษ (Tier 2 Watch List) จ�กประเทศสหรัฐอเมริก� เป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งในปี 2557 ที่จะมีก�รทบทวนอันดับอีกครั้ง อย่�งไรก็ดี
ในรอบหนึ่งปีที่ผ่�นม� ภ�ครัฐและภ�คเอกชน รวมถึงหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมมือกันดำ�เนินก�รอย่�งจริงจังในก�รแก้ไขปัญห�
ดังกล่�ว นอกเหนือไปจ�กก�รรวมตัวขององค์กรภ�คเอกชน 8 สม�คมแล้ว เพื่อแสดงถึงจุดยืนและแนวท�งปฏิบัติร่วมกันแล้ว เมื่อ
กล�งเดือนกันย�ยน 2556 หน่วยง�นภ�ครัฐ ภ�คประช�สังคม และภ�คเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบก�รโรงง�นอ�ห�รทะเลได้ร่วมลงน�ม
ในหนังสือแสดงเจตจำ�นงกำ�หนดแนวท�งก�รปฏิบัติท่ีดีให้แรงง�นไทยและแรงง�นข้�มช�ติในสถ�นประกอบก�ร (Good Labour Practices:
GLP) สำ�หรับอุตส�หกรรมประมงและแปรรูปอ�ห�รทะเล เพ่ือยกระดับม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�นของอุตส�หกรรมแปรรูปกุ้งและอ�ห�รทะเล
ของไทย ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัท ไทยรวมสินพัฒน�อุตส�หกรรม จำ�กัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำ�กัด 
และบริษัท แพ็คฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน) ได้เข้�ร่วมลงน�มหนังสือแสดงเจตจำ�นง เพื่อแสดงถึงคว�มมุ่งมั่นและก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�น
แรงง�นที่ดี เพร�ะตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักปฏิบัติด้�นจริยธรรมท�งธุรกิจอย่�งเคร่งครัดเสมอม� ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ถือเป็นเรื่องที่ท้�ท�ยม�กสำ�หรับอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเลของไทย

แหล่งที่มาของข้อมูล 
• กรมศุลกากร  
• กระทรวงพ�ณิชย์ 
• สม�คมอ�ห�รแช่เยือกแข็งไทย
• กรมประมง
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ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยอื่น

ที่อ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจลงทุน

ปัจจัยคว�มเสี่ยงในก�รประกอบธุรกิจ

ในก�รประกอบธุรกิจบริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยง โดยได้มีก�รจัดตั้งคณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
(Risk Management Committee) ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อกำ�กับดูแลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้มั่นใจว่�บริษัทฯ มีก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่
สำ�คัญอย่�งเพียงพอและเหม�ะสม โดยในปี 2556 ถือเป็นปีของก�รพัฒน�ปรับปรุงก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ อย่�งเป็นระบบ
โดยจัดให้มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต�มแนวท�งส�กลของ COSO ERM (Enterprise Risk Management – Integrated Framework,
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ ISO31000 (Risk Management, Australian/
New Zealand Standards: AS/NZS ISO 31000:2009) ก�รให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯ 
มีผลก�รดำ�เนินง�นที่น่�พอใจและมีก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน อย่�งไรก็ต�มบริษัทฯ ยังต้องเผชิญกับคว�มท้�ท�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจ
อย่�งต่อเนื่อง ซึ่งม�จ�กทั้งปัจจัยภ�ยนอกและปัจจัยภ�ยในบริษัทฯ    โดยเฉพ�ะในปีพ.ศ. 2556 นี้ ถือเป็นปีที่ท้�ท�ยม�กที่สุดตั้งแต่
เร่ิมมีก�รดำ�เนินธุรกิจ สำ�หรับก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจในประเทศไทย วิกฤตโรคกุ้งต�ยด่วน (Early Mortality Syndrome/EMS) รวมถึง
คว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบท้ังร�ค�ปล�ทูน่�และร�ค�กุ้ง อย่�งไรก็ดีด้วยก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงอย่�งเป็นระบบทำ�ให้ผลกระทบ
ที่เกิดจ�กปัจจัยเสี่ยงต่�งๆ ลดลง ถึงแม้ว่�ผลประกอบก�รโดยรวมในปี 2556 จะไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับผลประกอบก�รในช่วง
สองส�มปีท่ีผ่�นม� แต่บริษัทฯ ก็ยังส�ม�รถทำ�กำ�ไรในภ�พรวมและมีผลก�รดำ�เนินง�นท่ีดีกว่�เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตส�หกรรม
เดียวกัน และปี 2556 เป็นปีแห่งก�รพัฒน�ศักยภ�พภ�ยในของบริษัทเพื่อรองรับคว�มท้�ท�ยใหม่ๆ ที่อ�จจะเกิดขึ้นในอน�คต  โดย
คว�มท้�ท�ยหลักและคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษัทสรุปได้ดังนี้

ก�รกีดกันท�งก�รค้�

แม้ว่�อุตส�หกรรมอ�ห�รทะเลของไทยมีศักยภ�พท�งด้�นก�รผลิตและมีศักยภ�พในก�รแข่งขันในระดับโลก เน่ืองจ�กผลิตภัณฑ์ของไทย
มีชื่อเสียงในเรื่องของคว�มปลอดภัยและมีคุณภ�พม�ตรฐ�นระดับส�กล และเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ปัญห�และอุปสรรคเรื่องของก�ร
กีดกันท�งก�รค้�สำ�หรับสินค้�อ�ห�รทะเลก็ยังคงมีอยู่อย่�งต่อเน่ือง ท้ังท่ีเป็นม�ตรก�รท�งด้�นภ�ษีและท่ีไม่ใช่ภ�ษี โดยเฉพ�ะม�ตรก�ร
ที่ไม่ใช่ภ�ษีนั้น จะมีก�รเพิ่มคว�มเข้มงวดกับผู้ผลิตและผู้ส่งออกม�กขึ้น เช่น ด้�นสิ่งแวดล้อม ด้�นคว�มปลอดภัยของอ�ห�ร ด้�น
แรงง�น และคว�มยั่งยืนท�งด้�นทรัพย�กรประมงที่เข้มงวดม�กขึ้นทั้งวิธีก�รและปริม�ณก�รจับ มีก�รควบคุมก�รจับที่เหม�ะสมให้
ทรัพย�กรได้มีโอก�สฟ้ืนตัว ดังน้ันจึงเป็นเร่ืองท่ีผู้ประกอบก�รต้องร่วมมือกันอย่�งจริงจัง และตระหนักถึงเสถียรภ�พของก�รใช้ประโยชน์
ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน

แนวท�งดำ�เนินง�นของบริษัท

บริษัทฯ มีก�รติดต�มก�รเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและข้อบังคับที่อ�จจะส่งผลกระทบต่อก�รส่งออกสินค้�ของบริษัทไปยังประเทศ
คู่ค้� เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นต่�งๆ ที่จะเกิดขึ้น ก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มยั่งยืนถือเป็นหัวใจหลักของบริษัทฯ ไม่ใช่เฉพ�ะ
ก�รปฎิบัติต�มกฎระเบียบ ข้อบังคับต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องเท่�นั้น แต่บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญเรื่องของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนม�อย่�งต่อเนื่อง 
ด้�นแหล่งทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพ�ะเรื่องของนโยบ�ยก�รอนุรักษ์และรักษ�คุณค่�ของทรัพย�กรและก�รประมงอย่�งยั่งยืน 
บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือในฐ�นะที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อคว�มยั่งยืนของอ�ห�รทะเลส�กล (ISSF) ยังคงให้ก�ร
สนับสนุนและส่งเสริมก�รรักษ�สมดุลของระบบนิเวศน์วิทย�ท�งทะเลอย่�งต่อเนื่อง 

นโยบ�ยท�งด้�นก�รตล�ดและก�รลงทุนก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีบริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญ ก�รขย�ยฐ�นก�รตล�ดให้ครอบคลุมทุกภูมิภ�คท่ัวโลก
เพื่อก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยงและรองรับก�รเติบโตในอน�คต ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้มีคว�มหล�กหล�ยขึ้น โดยเน้นสินค้�มูลค่�เพิ่มเพื่อ
รองรับคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งทั่วถึง และจ�กก�รขย�ยก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่องทำ�ให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีฐ�นก�รผลิตรวมทั้งสิ้น
9 แห่ง ได้แก่ ประเทศไทย  เวียดน�ม อินเดีย ป�ปัวนิวกินี สหรัฐอเมริก� ฝรั่งเศส โปรตุเกส ก�น่� และซีเชลล์  โดยมีประเทศไทย
เป็นฐ�นก�รผลิตหลัก และด้วยคว�มหล�กหล�ยของฐ�นก�รผลิต ทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถกระจ�ยคว�มเสี่ยงจ�กฐ�นก�รผลิตในเรื่อง
ของสิทธิประโยชน์ต่�งๆ ซึ่งรวมถึงม�ตรก�รกีดกันท�งก�รค้�ในรูปแบบต่�งๆ ได้เป็นอย่�งดี
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คว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน

คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

จ�กสภ�วะเศรษฐกิจที่ผ่�นม� อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศค่อนข้�งจะผันผวนม�ก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของบริษัทฯ  
เนื่องจ�กกว่�ร้อยละ 90 ของร�ยได้ของกลุ่มบริษัทในประเทศ เกิดจ�กก�รผลิตเพื่อก�รส่งออกไปประเทศต่�งๆ เช่น สหรัฐอเมริก� 
สหภ�พยุโรป ญี่ปุ่น ฯลฯ ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับร�ยได้ในรูปของเงินตร�ต่�งประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ดังนั้น
ร�ยได้และกำ�ไรของบริษัทฯ อ�จจะได้รับผลกระทบจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่ผันผวนได้

แนวท�งดำ�เนินง�นของบริษัท

บริษัทฯ ได้มีก�รติดต�มดูแลอัตร�แลกเปลี่ยนอย่�งใกล้ชิด พร้อมทั้งพิจ�รณ�ถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ก�รใช้หลักก�ร
บริห�รอัตร�แลกเปลี่ยนแบบ Natural Hedge ได้แก่ ก�รนำ�เงินจ�กก�รข�ยสินค้� ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเหรียญสหรัฐม�จ่�ยชำ�ระค่�
วัตถุดิบหรือค่�ใช้จ่�ยอ่ืนๆ ท่ีเป็นสกุลเงินเดียวกัน โดยสัดส่วนของก�รนำ�เข้�มีประม�ณคร่ึงหน่ึงของก�รส่งออกท้ังหมด นอกจ�กน้ีบริษัทฯ
ยังมีก�รว�งแผนท�งก�รเงินสำ�หรับรองรับสถ�นก�รณ์ต่�งๆ เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งยังใช้เครื่องมือ
ท�งก�รเงินอื่นๆ เช่น ก�รซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้� (Forward Contract) สัญญ� Option เป็นต้น เพื่อลดคว�มผันผวนของ
อัตร�แลกเปลี่ยน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริห�รง�น ประกอบกับก�รติดต�มแนวโน้มและคว�มเคลื่อนไหวตล�ดเงินอย่�ง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง

คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย

ภ�วะเศรษฐกิจในประเทศต่�งๆ ทั่วโลก มีผลกระทบต่อเนื่องไปยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพ�ะก�รเคลื่อนไหวของเงินทุนส�ม�รถทำ�ได้
อย่�งรวดเร็ว ดังนั้นก�รดำ�เนินนโยบ�ยท�งก�รเงินโดยเฉพ�ะในส่วนของอัตร�ดอกเบี้ยจึงจำ�เป็นต้องให้สอดคล้องไปต�มสภ�วก�รณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว  

แนวท�งดำ�เนินง�นของบริษัท

บริษัทฯ มีก�รติดต�มสถ�นก�รณ์อย่�งใกล้ชิด รวมถึงท�งกลุ่มบริษัทได้มีก�รปรับและจัดโครงสร้�งหน้ีให้มีสัดส่วนท่ีเหม�ะสมต�มสภ�วก�รณ์
ระหว่�งอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ และอัตร�ดอกเบี้ยลอยตัว ตลอดจนมีคว�มคล่องตัวในก�รปรับสัดส่วนให้เหม�ะสมกับทิศท�งอัตร�ดอกเบี้ย
ที่เปลี่ยนแปลง โดยผ่�นเครื่องมือท�งก�รเงินประเภทต่�งๆ เช่น Interest Rate Swap, Cross Currency Swap เป็นต้น

คว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียงของแรงง�นในประเทศไทย/คว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียงและคว�มยั่งยืนของก�รพัฒน�แรงง�น

คว�มเส่ียงด้�นช่ือเสียงในท�งลบของแรงง�นในประเทศไทยถือเป็นคว�มท้�ท�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่�งม�ก เน่ืองจ�กประเทศไทย
ถือเป็นฐ�นผลิตใหญ่ท่ีสำ�คัญ ประกอบกับอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเลเป็นอุตส�หกรรมท่ีต้องใช้แรงง�นคนเป็นจำ�นวนม�กในกระบวนก�รผลิต
ทำ�ให้หลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีช่ือเสียงในด้�นลบเก่ียวกับแรงง�นในประเทศไทยโดยเฉพ�ะในเร่ืองก�รค้�มนุษย์ และแรงง�นเด็กเป็นเร่ืองท่ีรัฐบ�ล
และบริษัทคู่ค้�ของเร�ในต่�งประเทศให้คว�มสนใจและติดต�มอย่�งใกล้ชิด 

แนวท�งดำ�เนินง�นของบริษัท

บริษทัฯ มีก�รติดต�มและสนบัสนนุก�รสง่เสริมก�รใช้แรงง�นถกูประเภททีรั่ฐบ�ลจดัข้ึนอย่�งต่อเนือ่ง ในป ี2556 บริษทัฯ จดัทำ�นโยบ�ย
หลักปฏิบัติต่อแรงง�นเพื่อกำ�หนดม�ตรฐ�นและแนวท�งในก�รปฏิบัติเกี่ยวกับแรงง�นซึ่งครอบคลุมบริษัทในเครือของประเทศไทย
ท้ังหมด โดยหลักปฏิบัติเก่ียวกับแรงง�นดังกล่�วครอบคลุมเน้ือห�สำ�คัญในเร่ืองก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ก�รใช้แรงง�นเด็ก ก�รใช้แรงง�น
บังคับ อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย เสรีภ�พในก�รสม�คมและรวมกลุ่มต่อรอง ก�รเลือกปฏิบัติ ก�รลงโทษท�งวินัย และก�ร
จ่�ยค่�ตอบแทน สวัสดิก�ร และผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำ�และเป็นบริษัทฯ ต้นแบบในประเทศไทยและในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสำาหรับการปฏิบัติต่อแรงงานที่ดี
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คว�มเสี่ยงด้�นก�รจัดห�และร�ค�วัตถุดิบ

ปลาทูน่า

คว�มผันผวนของร�ค�ปล�ทูน่�ส่งผลกระทบหลักต่อต้นทุนสินค้�และกำ�ไรของบริษัทฯ เนื่องจ�กวัตถุดิบเป็นส่วนประกอบต้นทุนหลัก
ประม�ณร้อยละ 60 ถึง 70 ของต้นทุนทั้งหมด ร�ค�วัตถุดิบปล�ทูน่�ส่วนใหญ่จะมีร�ค�ผันแปรต�มอุปสงค์และอุปท�นของตล�ดโลก 
บริษัทฯ มีนโยบ�ยในก�รกำ�หนดร�ค�ข�ยต�มร�ค�ตล�ดในช่วงนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก�รกำ�หนดร�ค�ข�ยล่วงหน้�ในอีก 1-2 เดือน
ข้�งหน้� ทำ�ให้ในบ�งช่วงร�ค�ต้นทุนวัตถุดิบในสินค้�คงคลังอ�จแตกต่�งจ�กร�ค�ข�ยที่กำ�หนดไว้

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

ในด้�นร�ค�ซ้ือวัตถุดิบฝ่�ยจัดซ้ือวัตถุดิบมีก�รวิเคร�ะห์และติดต�มข่�วเก่ียวกับคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบอยู่อย่�งต่อเน่ือง และจ�ก
ประสบก�รณ์ที่ย�วน�นในธุรกิจปล�ทูน่�และเป็นผู้ซื้อร�ยใหญ่ในภูมิภ�ค ทำ�ให้บริษัทฯ มัศักยภ�พในก�รต่อรองร�ค�ปล�ทูน่�ใน
ตล�ดภูมิภ�คได้เป็นอย่�งดี เนื่องจ�กเป็นผู้ซื้อร�ยใหญ่ของภูมิภ�ค บริษัทฯ จะข�ยสินค้�ล่วงหน้� 30-45 วัน ขณะเดียวกันก็จะซื้อ
วัตถุดิบล่วงหน้� 30-45 วันเช่นกัน อีกทั้งยังได้พย�ย�มรักษ�ระดับก�รหมุนเวียนสินค้�คงคลังให้อยู่ในอัตร�ที่พอเหม�ะไม่สูงหรือต่ำ�
เกินไป เพื่อให้ช่วงเวล�ระหว่�งร�ค�ซื้อและร�ค�ข�ยไม่ต่�งกันม�กนัก 

กุ้ง

ในปี 2556 เป็นปีที่ธุรกิจกุ้งต้องเผชิญกับคว�มท้�ท�ยอย่�งม�ก โดยเฉพ�ะผลกระทบที่เกิดจ�กระบ�ดของโรคกุ้งต�ยด่วนในภูมิภ�ค
หรืออีเอ็มเอส (Early Mortality Syndrome/EMS) เริ่มพบในประเทศไทยช่วงปล�ยปี 2555 และส่งผลกระทบหนักต่อธุรกิจกุ้ง ในปี
2556 เนื่องจ�กประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตกุ้งเพื่อก�รแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดแต่จ�กก�รระบ�ดของโรค ทำ�ให้ปริม�ณกุ้งเลี้ยงในประเทศ
ลดลงม�กกว่� 50% บริษัทฯ และผู้ผลิตร�ยอื่นในอุตส�หกรรมต้องประสบปัญห�ก�รข�ดแคลนวัตถุดิบในก�รผลิตอย่�งหนัก ในช่วง
ครึ่งปีแรก ประกอบกับร�ค�กุ้งในประเทศมีร�ค�สูงม�ก ทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นร�ค�ของกุ้งในประเทศลดลง 

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

บริษัทมีก�รดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ก�รข�ดแคลนวัตถุดิบในก�รผลิตโดย นำ�เข้�กุ้งบ�งส่วนจ�กต่�งประเทศเพื่อม�เสริมวัตถุดิบที่ลดลง
ในประเทศ นอกจ�กนี้บริษัทลดกำ�ลังก�รผลิตในส่วนของธุรกิจกุ้งลงเพื่อให้สอดคล้องกับปริม�ณวัตถุดิบที่ข�ดแคลน เพื่อช่วยในก�ร
บริห�รจัดก�รต้นทุนให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น ในส่วนของโรคระบ�ดนั้น บริษัทฯ ได้ร่วมโครงก�รกับหน่วยง�นภ�ครัฐเพื่อวิจัยและ
แก้ปัญห�โรคระบ�ดอีเอ็มเอส และให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจกับเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งในประเทศไทยอย่�งต่อเนื่อง  

คว�มเสี่ยงด้�นก�รบริห�ร และก�รจัดก�ร

ก�รพัฒน�บุคล�กร

เน่ืองจ�กบริษัทฯ มีก�รเติบโตอย่�งรวดเร็วและมีก�รขย�ยก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ืองในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท้ังในประเทศและต่�งประเทศ
จำ�นวนม�ก ทำ�ให้บริษัทฯ มีคว�มจำ�เป็นต้องสร้�งผู้บริห�รทั้งในระดับสูงและระดับกล�งเพื่อรองรับก�รเติบโตที่ต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะ
ในส�ยง�นเฉพ�ะท�งที่ต้องก�รคว�มเช่ียวช�ญในธุรกิจและผู้บริห�รระดับสูงเพื่อบริห�รจัดก�รบริษัทในเครือทั้งในประเทศและ
ต่�งประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทฯ จะเติบโตอย่�งยั่งยืนและมีก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นอย่�งเหม�ะสม 

แนวท�งดำ�เนินง�นของบริษัท

ก�รบริห�รคนเป็นหัวข้อหลักที่ประธ�นกรรมก�รบริห�รบริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญ ด้วยปรัชญ�ก�รบริห�รง�นที่เชื่อว่�คนเป็นผู้ขับเคลื่อน
ให้เกิดธุรกิจ “People Drive Business” บริษัทจึงได้ดำ�เนินก�รพัฒน�และสร้�งบุคล�กรอย่�งต่อเนื่อง มีก�รจัดทำ�กรอบก�รพัฒน�
บุคล�กรเพ่ือรองรับก�รเติบโต ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ผู้บริห�รท่ีมีศักยภ�พสูงเพ่ือให้ม่ันใจว่�มีผู้บริห�รเพียงพอกับก�รเติบโตของบริษัทฯ 
รวมทั้งมีก�รจัดทำ� Succession Plan สำ�หรับตำ�แหน่งผู้บริห�รทุกตำ�แหน่งของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทจะเติบโตอย่�งยั่งยืน



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)76 T U F

การจัดระบบการทำางาน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีก�รขย�ยก�รลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งในประเทศและต่�งประเทศรวม 31 แห่ง โดยบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมแต่ละแห่งมีก�รประกอบธุรกิจที่แตกต่�งกัน รวมทั้งวัฒนธรรมและแนวท�งบริห�รที่อ�จแตกต่�งกันในแต่ละประเทศ ก�รที่
บริษัทฯ มีก�รเติบโตอย่�งรวดเร็ว คว�มท้�ท�ยในก�รบริห�รจัดก�รเพื่อทำ�ให้บริษัทฯ ย่อยมีแนวท�งก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องและ
เป็นไปต�มนโยบ�ยเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทเป็นประเด็นที่บริษัทตระหนักและดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้ผลก�รดำ�เนินง�นของกลุ่ม
บริษัทในภ�พรวมบรรลุเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ 

แนวท�งดำ�เนินง�นของบริษัท

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รจัดก�รเป็นสิ่งสำ�คัญเพื่อกำ�หนดนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นและเป้�หม�ยของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปใน
ทิศท�งเดียวกัน  ทีมผู้บริห�รในบริษัทหลักท้ังในประเทศและต่�งประเทศมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและคว�มเช่ียวช�ญในก�รประกอบธุรกิจ
ประเภทนั้นๆ รวมทั้งมีก�รจัดก�รประชุมใหญ่กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งในและต่�งประเทศทุกปี (TUF Global Conference)
เพื่อสื่อส�รนโยบ�ยรวมทั้งเปิดโอก�สให้ผู้บริห�รระดับสูงได้ร่วมกันกำ�หนดเป้�หม�ยและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทร่วมกัน เพื่อสร้�งคว�ม
เข้�ใจและร่วมกันนำ�พ�องค์กรไปสู่เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้
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บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยง มีก�รจัดตั้งคณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อ
กำ�กับดูแลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทำ�หน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ย และกรอบก�รดำ�เนินง�นบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งกำ�กับดูแลให้
มั่นใจว่�บริษัทฯ มีก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงในระดับองค์กรที่สำ�คัญอย่�งเพียงพอและเหม�ะสม และร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บ
ถึงคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ โดยในปี 2556 มีก�รประชุมคณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทั้งหมด 4 ครั้ง ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท
มีก�รดำ�เนินก�รอย่�งเป็นระบบและได้มีก�รว่�จ้�งที่ปรึกษ�บริษัท สำ�นักง�นเอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด เพื่อช่วยกำ�หนดแนวท�งและ
จัดให้มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต�มแนวท�งส�กลของ COSO ERM (Enterprise Risk Management - Integrated Framework,
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ ISO 31000 (Risk Management, Australian/
New Zealand Standards: AS/NZS ISO 31000:2009 โดยกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทต�มม�ตรฐ�น ISO 31000 
ของบริษัทฯ ในปี 2556 ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

• กำ�หนดนโยบ�ยและกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและสื่อส�รให้ผู้บริห�รและพนักง�นในองค์กรรับทร�บและตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
 ของก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และนำ�ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงไปปฏิบัติอย่�งจริงจัง เพื่อให้มั่นใจถึงก�รบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
• ระบุคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญขององค์กร (Corporate Risk) กำ�หนดเกณฑ์ก�รประเมินคว�มเสี่ยง (Risk Assessment Criteria) และ

ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อกำ�หนดม�ตรก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่สูง
• ประเมินคว�มเสี่ยง (Risk Evaluation) ต�มเกณฑ์ก�รประเมินคว�มเสี่ยงที่กำ�หนด
• กำ�หนดม�ตร�ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง (Risk Treatment) สำ�หรับคว�มเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและเกินระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้

ของบริษัท
• ติดต�มและสอบท�น (Monitor and Review) คว�มเส่ียงท่ีสำ�คัญขององค์กรโดยเฉพ�ะม�ตรก�รจัดก�รคว�มเส่ียง เพ่ือให้ม่ันใจว่�
 คว�มเสี่ยงที่สำ�คัญมีก�รบริห�รจัดก�รอย่�งเหม�ะสม

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)78 T U F

ร�ยง�นก�รปฏิบัติ

ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 

คณะกรรมก�รบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ซึ่งบริษัท
ควรจัดให้มีข้ึน เพ่ือช่วยส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นของบริษัทให้มีก�รเติบโตอย่�งย่ังยืนและเป็นท่ียอมรับจ�กท้ังภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ
ด้วยเหตุนี้คณะกรรมก�รจึงมีคว�มมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี จึงนำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีซึ่งกำ�หนด
โดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับ คว�มซื่อสัตย์ คว�มโปร่งใส คว�มรับผิดชอบ ก�รมีจริยธรรม คว�มเชื่อมั่นไว้ว�งใจ 
และก�รปฏิบัติง�นในม�ตรฐ�นท่ีสูง ต�มข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียน ท้ังน้ี เพ่ือเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
ของกิจก�รซึ่งจะส่งผลต่อคว�มเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ มีคว�มมั่นคงและเจริญเติบโตอย่�งยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่�ก�รลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย 

คณะกรรมก�รจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีต�มแนวท�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รให้มีแนวท�งหลักเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และมีแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยคำ�นึงถึงก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่�งเท่�เทียมกัน จะเห็นได้จ�กคณะกรรมก�รและฝ่�ยบริห�รส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ มีก�รบริห�รง�น
อย่�งรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปด้วยคว�มโปร่งใส ส�ม�รถ
ตรวจสอบได้ ก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวล� และเท่�เทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย บริษัทมีก�รควบคุมและ
บริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมและเพียงพอต่อก�รตัดสินใจในก�รดำ�เนินธุรกิจ บริษัทยึดถือและปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคำ�นึงถึงจริยธรรม
ในก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นสำ�คัญ เพื่อไม่ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ คณะกรรมก�รบริษัทจะกำ�กับดูแลเพื่อให้ผู้ลงทุน
มั่นใจได้ว่� บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศที่สำ�คัญของบริษัทอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวล�

บริษัทได้จัดให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลและส�รสนเทศต่�งๆ ที่ทั่วถึงกันในผู้ถือหุ้นไม่ว่�จะถือหุ้นอยู่เท่�ใดก็ต�ม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลหรือ
นิติบุคคลไทยและต่�งประเทศ โดยทุกครั้งที่มีก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญและเค�รพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติ
ต�มกฎหม�ยบริษัทมห�ชนจำ�กัดอย่�งเคร่งครัด และตระหนักว่�ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิในก�รตัดสินใจ โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง 
ครบถ้วนและทันเวล� รวมถึงส่งเสริมให้มีก�รใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

• กำ�หนดให้มีก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปีภ�ยใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งก็คือภ�ยในวันที่ 
 30 เมษ�ยน ของทุกปี และห�กมีคว�มจำ�เป็นท่ีจะต้องพิจ�รณ�ว�ระพิเศษ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมก�รบริษัทก็จะเรียกประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม สำ�หรับในปีน้ี บริษัทได้จัดให้มีก�รประชุมส�มัญ
 ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษ�ยน 2556 โดยบริษัทมีก�รเตรียมก�รดังนี้
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ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

• คณะกรรมก�รได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�ร และก�รให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอว�ระ
 เพื่อบรรจุเป็นว�ระในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 โดยมอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษัทแจ้งข่�วส�รดังกล่�วท�งระบบ

อิเล็คโทรนิกส์ผ่�นตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นเวล� 95 วันก่อนวันส่งหนังสือเชิญประชุม
 เพื่อให้เวล�แก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่�วได้ก่อนก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 

• บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 พร้อมเอกส�รประกอบก�รประชุมที่มีร�ยละเอียดวัตถุประสงค์
และเหตุผลอย่�งครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงคว�มเห็นของคณะกรรมก�รในทุกว�ระ และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วย

 แบบ ก แบบ ข และแบบ ค ต�มที่กระทรวงพ�ณิชย์กำ�หนด ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiuniongroup.com ตั้งแต่วันที่
 8 มีน�คม 2556 ก่อนวันประชุม 33 วัน 

• บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นน�ยทะเบียนของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
 พร้อมเอกส�รประกอบก�รประชุมท่ีมีร�ยละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ มีคว�มเห็นของคณะกรรมก�รในทุกว�ระ หนังสือมอบฉันทะ
 เพื่อเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นแต่งต้ังตัวแทนหรือเลือกกรรมก�รอิสระท่�นใดท่�นหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำ�น�จในก�รเข้�ประชุมและออก

เสียงลงมติในที่ประชุมแทน รวมทั้งร�ยง�นประจำ�ปีในรูปแบบของ CD-ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมส�มัญประจำ�ปี 2556 
เป็นเวล� 15 วัน 

• บริษัทได้นำ�หนังสือเชิญประชุมลงประก�ศในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์สำ�หรับฉบับภ�ษ�ไทย และบ�งกอกโพสต์สำ�หรับฉบับ
 ภ�ษ�อังกฤษ เป็นเวล�ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อเป็นก�รบอกกล่�วก�รเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นก�รล่วงหน้� 

ทำ�ให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถเตรียมตัวเข้�ร่วมประชุมได้ต�มวันและเวล�ดังกล่�ว

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นและระหว่�งก�รประชุม

• บริษัทได้อำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถ�บันอย่�งเท่�เทียมกัน โดยจัดเจ้�หน้�ท่ีต้อนรับอย่�งเพียงพอเพ่ือให้ข้อมูล
 รวมถึงตรวจเอกส�รก่อนก�รลงทะเบียน และเปิดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนต้ังแต่เวล� 11.00 น. - 13.00 น. ของวันท่ี 10 เมษ�ยน 2556
 ณ สถ�นที่อันเป็นที่รู้จักดีและสะดวกในก�รเดินท�งม�ร่วมประชุม คือ สโมสรทห�รบก ถนนวิภ�วดี-รังสิต กรุงเทพมห�นคร
 โดยในปีที่ผ่�นม� มีผู้ถือหุ้นม�ร่วมประชุมและมอบฉันทะให้ผู้อื่นม�ประชุมแทน รวมเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 890 ร�ย นับจำ�นวนหุ้น

รวมกันได้ 713,400,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.16 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว 

• ประธ�นกรรมก�รทำ�หน้�ท่ีเป็นประธ�นในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปี 2556 ร่วมกับกรรมก�รท่�นอ่ืนรวมเป็น 12 ท่�น จ�ก 15 ท่�น
 ซ่ึงประกอบด้วยประธ�นกรรมก�รบริห�ร กรรมก�รผู้จัดก�ร กรรมก�รบริห�รซ่ึงดูแลด้�นก�รเงินของบริษัท คณะกรรมก�รตรวจสอบ
 ซึ่งเป็นกรรมก�รอิสระ สำ�หรับกรรมก�รที่ไม่ส�ม�รถม�ร่วมประชุมได้เนื่องจ�กทั้ง 3 ท่�น เป็นตัวแทนจ�กผู้ถือหุ้นในต่�งประเทศ 

ทำ�ให้ไม่สะดวกในก�รเดินท�งม�ร่วมประชุม แต่อย่�งไรก็ต�ม แม้จะไม่ได้ม�ร่วมประชุม ท่�นเหล่�นั้นก็ได้พิจ�รณ�ข้อมูลต่�งๆ 
พร้อมทั้งได้แสดงคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะจ�กว�ระก�รประชุมที่ได้ส่งให้ไปก่อนแล้ว นอกจ�กนี้ก็มีผู้บริห�รท�งด้�นบัญชีและ

 ก�รเงิน กฎหม�ย ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตจ�กสำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด ที่ปรึกษ�กฎหม�ย เข้�ร่วมในก�รประชุมอีกด้วย

• ประธ�นในท่ีประชุมได้มอบหม�ยให้พิธีกรในท่ีประชุมช้ีแจงถึงหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับก�รประชุมท้ังหมด ต�มข้อบังคับของบริษัท
 ข้อ 35. ในก�รออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่�กับหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง รวมถึง วิธีลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
 และก�รนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละว�ระอย่�งชัดเจน โดยขอให้ผู้สอบบัญชีจ�กสำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด
 ทำ�หน้�ที่เป็นพย�นในก�รนับคะแนนเสียงและขออ�ส�สมัครจ�กผู้ถือหุ้นจำ�นวน 2 ร�ยม�เป็นผู้สังเกตก�รณ์ก�รนับคะแนนเสียง 

และในระหว่�งก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นทุกร�ยมีสิทธิถ�มคำ�ถ�ม แสดงคว�มคิดเห็น ให้คำ�แนะนำ� 
 และซักถ�มอย่�งเต็มท่ีตลอดเวล�ดำ�เนินก�รประชุม โดยมีคณะกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทตอบข้อซักถ�มของผู้ถือหุ้นด้วยทุกคร้ัง
 สำ�หรับก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 มีผู้ถือหุ้นซักถ�มและเสนอคว�มเห็นรวม 6 ร�ย 
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• บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง สำ�หรับผู้ถือหุ้นใช้ในก�รลงคะแนนเสียงในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยจะนำ�
 คะแนนเสียงดังกล่�วหักออกจ�กจำ�นวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้�ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่�เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในระเบียบว�ระน้ัน
 ทั้งนี้ก็เพื่อให้ก�รประชุมดำ�เนินไปได้ภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม ตลอดจนแยกก�รเลือกตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคลให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
 ในแต่ละท่�นได้อย่�งเป็นอิสระ และมีก�รประก�ศผลของคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละว�ระก�รประชุมอย่�งชัดเจนในห้องประชุม
 เพ่ือให้ก�รลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่�งโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีก�รบันทึกภ�พก�รประชุมในลักษณะส่ือวีดีทัศน์ เพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์
 ของบริษัท และให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจขอรับจ�กบริษัทได้ที่ฝ่�ยข้อมูลหลักทรัพย์ สำ�นักประธ�นกรรมก�รบริห�ร

หลังการประชุม

• บริษัทนำ�ส่งมติของที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ทุกว�ระยกเว้นในส่วนของคำ�ถ�มจ�กผู้ถือหุ้นและคำ�ตอบไปเผยแพร่ไว้
 บนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.thaiuniongroup.com ในวันเดียวกันโดยทันที จ�กน้ันจึงค่อยนำ�ส่งร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็ม
 ให้กับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังก�รประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษ�ยน 2556 หรือ 
 13 วันหลังจ�กวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนท่ัวไปส�ม�รถติดต่อสอบถ�มข้อมูล เสนอคว�มคิดเห็น
 หรือแจ้งคว�มต้องก�รของผู้ถือหุ้นม�ยังบริษัทได้ท่ีฝ่�ยข้อมูลหลักทรัพย์ สำ�นักประธ�นกรรมก�รบริห�ร โทรศัพท์ 0-2298-0024
 ต่อ 672 และ 674 โทรส�ร 0-2298-0553

และจ�กก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้นท่ีส่งเสริมก�รใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกัน เป็นผลให้ได้รับก�รประเมินคุณภ�พก�รจัดประชุม
ส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ซึ่งประเมินโดยสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับดีเยี่ยม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น และทร�บถึงหน้�ที่ในก�รดูแลให้มีก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกัน
และเป็นธรรม โดยดำ�เนินก�รดังนี้

• คณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษัท จัดทำ�ข้อมูลเพ่ือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บเก่ียวกับก�รให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคล
 เพ่ือเข้�รับก�รเลือกต้ังเป็นกรรมก�ร และก�รให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอว�ระเพ่ือบรรจุเป็นว�ระในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556
 โดยช่องท�งระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่�นตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เป็นเวล�
 95 วันก่อนวันส่งหนังสือเชิญประชุม เพ่ือให้เวล�แก่ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองดังกล่�วได้ก่อนก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น สำ�หรับก�รให้สิทธิ
 ผู้ถือหุ้นส�ม�รถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้�รับก�รเลือกต้ังเป็นกรรมก�รและก�รเสนอว�ระเพื่อบรรจุเป็นว�ระในก�รประชุมส�มัญ
 ผู้ถือหุ้นเป็นก�รล่วงหน้�น้ัน บริษัทปฏิบัติม�ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปีท่ีผ่�นม� ปร�กฏว่�ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้�รับ
 ก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�ร และรวมถึงไม่มีก�รเสนอว�ระเพื่อบรรจุเป็นว�ระในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นแต่อย่�งใด 

นอกจ�กนี้ บริษัทไม่มีก�รเพิ่มว�ระก�รประชุมที่ไม่ได้แจ้ง

• ก�รอำ�นวยคว�มสะดวก สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเองส�ม�รถมอบฉันทะให้กรรมก�รอิสระคนใดคนหนึ่ง
 เข้�ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยก�ร เสนอร�ยช่ือของกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย 2 ท่�น เพ่ือเป็นท�งเลือกในก�รรับมอบฉันทะ
 จ�กผู้ถือหุ้นในก�รเข้�ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละว�ระ ซึ่งในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 มีผู้ถือหุ้น 

10 ร�ยมอบฉันทะให้ พล.ต.ต.ประช� อนุเคร�ะห์ดิลก กรรมก�รตรวจสอบ มีผู้ถือหุ้น 5 ร�ยมอบฉันทะให้ ดร.ธรรมนูญ อ�นันโทไทย
 ประธ�นอนุกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน มีผู้ถือหุ้น 4 ร�ยมอบฉันทะให้น�ยกิติ ปิลันธนดิลก กรรมก�รตรวจสอบ 
 มีผู้ถือหุ้น 3 ร�ยมอบฉันทะให้น�ยกีรติ อัสสกุล ซ่ึงท้ัง 4 ท่�นเป็นกรรมก�รอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน   

• ก�รจัดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำ�หรับทุกว�ระก�รประชุม โดยจัดทำ�บัตรลงคะแนนแยกต�มว�ระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถ
 ลงคะแนนได้ต�มสมควร ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และนำ�คะแนนเสียงดังกล่�วหักออกจ�กจำ�นวนเสียงท้ังหมด
 ที่เข้�ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่�เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบว�ระนั้น จ�กนั้นนำ�ผลคะแนนม�รวมกับคะแนนเสียง
 ที่ได้ลงไว้ล่วงหน้�ในหนังสือมอบฉันทะ  และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐ�นตรวจสอบได้ในภ�ยหลัง
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• คณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษัทบันทึกและจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่มติ
 ของท่ีประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ทุกว�ระ ยกเว้นในส่วนของคำ�ถ�มจ�กผู้ถือหุ้นและคำ�ตอบ ไว้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
 ของบริษัทที่ www.thaiuniongroup.com ในวันเดียวกันโดยทันที จ�กนั้นจึงค่อยนำ�ส่งร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับ

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภ�ยใน 14 วันหลังจ�กวันประชุม เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น
 ส�ม�รถตรวจสอบและอ้�งอิงได้

• บริษัทได้กำ�หนดม�ตรก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยในเพ่ือห�ผลประโยชน์ของกรรมก�รและผู้บริห�รโดยก�รแจ้งให้ทุกท่�นรับทร�บ
 หน้�ท่ีในก�รร�ยง�นก�รเปล่ียนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภ�วะต่อสำ�นักง�นกำ�กับหลักทรัพย์
 และตล�ดหลักทรัพย์ต�มม�ตร� 59 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทำ�ก�ร

หลังจ�กวันที่ ซื้อ ข�ย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ให้กรรมก�รและผู้บริห�รหรือหน่วยง�นที่ได้รับทร�บข้อมูล
 ภ�ยในเปิดเผยข้อมูลภ�ยในแก่บุคคลภ�ยนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหน้�ท่ีเก่ียวข้อง และก�รไม่ซ้ือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
 ก่อนท่ีงบก�รเงินหรือข้อมูลอ่ืนใดจะเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน เพ่ือป้องกันก�รแสวงห�ผลประโยชน์จ�กก�รใช้ข้อมูลภ�ยในของบริษัท
 ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชนและส่งผลกระทบต่อก�รเคลื่อนไหวของร�ค�ซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทในตล�ดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย  ยกเว้นในกรณีท่ีร�ค�หุ้นมีก�รเปล่ียนแปลงติดต่อกันเป็นเวล�น�น อันเน่ืองม�จ�กสถ�นก�รณ์ของตล�ดโดยรวม
 ซ่ึงทำ�ให้ร�ยก�รซ้ือข�ยดังกล่�วของผู้บริห�รเกิดข้ึนต�มสถ�นก�รณ์ของตล�ดเท่�น้ัน นอกจ�กน้ี กรรมก�รและผู้บริห�รยังทร�บถึง
 บทกำ�หนดโทษต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

• คณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษัทดูแลและติดต�มร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และร�ยก�รที่
 เก่ียวโยงกัน โดยจัดทำ�ร�ยง�นสรุปเป็นร�ยไตรม�ส และเผยแพร่ร�ยง�นสรุป ณ วันส้ินปี ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีและแบบแสดงร�ยก�ร
 ข้อมูลประจำ�ปีอย่�งสม่ำ�เสมอ นอกจ�กนี้ ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ห�กมีว�ระใดที่กรรมก�รและผู้บริห�รมีส่วนได้เสีย 

จะต้องปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รโดยก�รงดออกเสียงหรือแสดงคว�มเห็นใดๆ ในว�ระนั้นๆ 

• คณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษัทเป็นผู้เก็บร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียที่ร�ยง�นโดยกรรมก�รและผู้บริห�ร
 ต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนท่ี ทจ.2/2552 เร่ืองก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และบุคคลท่ีมี
 คว�มเกี่ยวข้อง โดยที่ม�ตร� 89/14 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
 พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำ�หนดให้คณะกรรมก�รและผู้บริห�รต้องร�ยง�น
 ให้บริษัททร�บถึงก�รมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีคว�มเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รกิจก�ร
 ของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบก�รดำ�เนินก�รต�มข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน 

ซึ่งเป็นร�ยก�รที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และอ�จนำ�ไปสู่ก�รถ่�ยเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

3. บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รับก�รปฏิบัติท่ีดีอย่�งเท่�เทียมกัน เน่ืองจ�กเห็นคว�มสำ�คัญของ
ก�รสนับสนุนจ�กผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนก�รได้รับคว�มร่วมมือระหว่�งกัน ซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทให้ส�ม�รถสร้�งคว�มมั่งคั่ง สร้�งง�น 
และสร้�งกิจก�รให้มีฐ�นะก�รเงินที่มั่นคงในระยะย�วได้ ดังนั้น บริษัทจึงยึดถือแนวท�งในก�รปฏิบัติให้เกิดคว�มเสมอภ�คทุกฝ่�ย 
ตลอดจนกำ�หนดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสมและตรวจสอบก�รปฏิบัติต�ม ซึ่งส�ม�รถสรุปแนวท�งได้ดังนี้

• ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งโปร่งใส มีระบบบัญชีและก�รเงินที่มีคว�มเชื่อถือได้ 
 สร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยก�รดำ�เนินง�นให้เกิดผลประโยชน์ในระยะย�วสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผลประกอบก�ร
 ที่ดีอย่�งสม่ำ�เสมอและยั่งยืน มีก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่อง โดยคณะกรรมก�ร ผู้บริห�รและพนักง�นทุกคน ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�ม

ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำ�เนินก�รใดๆ ด้วยคว�มบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งร�ยใหญ่และร�ยย่อย และเพื่อ
 ผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ ไม่ดำ�เนินก�รใดๆ ในลักษณะท่ีอ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
 ต่อบริษัท ไม่แสวงห�ประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภ�ยนอก พร้อมทั้งคำ�นึงถึงก�รเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญ
 ต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวล� เพ่ือตอบแทนคว�มเช่ือม่ันท่ีผู้ถือหุ้นมีให้กับบริษัท ตลอดจนสร้�งผลตอบแทน
 ก�รลงทุนให้เป็นที่พอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
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• พนักงาน บริษัทปฏิบัติต่อพนักง�นอย่�งเท่�เทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำ�เนิด เชื้อช�ติ ศ�สน� เพศ สถ�นภ�พ
ก�รสมรส ภ�ษ� หรือตำ�แหน่ง ไม่มีก�รใช้หรือสนับสนุนก�รใช้แรงง�นเด็ก ก�รค้�มนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวท�งก�รทุจริตและ

 คอรัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทมีก�รจ่�ยผลตอบแทนให้แก่พนักง�นอย่�งเหม�ะสมและสอดคล้องกับก�รจ่�ยผลตอบแทนของ
 อุตส�หกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิก�รต่�งๆ ซึ่งม�กกว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนด เช่น ก�รจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 
 ก�รจัดก�รดูแลตรวจสุขภ�พประจำ�ปี ก�รจัดกิจกรรม 5 ส. ก�รดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้มีคว�มปลอดภัยและ

ถูกสุขลักษณะอน�มัย ก�รส่งเสริมกิจกรรมต่�งๆ ให้กับพนักง�น ก�รจัดสถ�นที่ออกกำ�ลังก�ย เพื่อให้พนักง�นได้ผ่อนคล�ย
 จ�กก�รทำ�ง�นและได้ใช้เวล�ทำ�กิจกรรมต่�งๆ ร่วมกัน ก�รจัดกิจกรรมว่ิงมินิม�ร�ธอนประจำ�ปีโดยเร่ิมม�ต้ังแต่ปี 2552 เพ่ือกระตุ้น
 ให้พนักง�นเกิดคว�มมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้�หม�ย แม้ว่�พนักง�นบ�งคนจะไม่เคยร่วมก�รแข่งขันม�ก่อน ก็จะพย�ย�มฝึกฝน
 ให้สำ�เร็จได้ รวมถึงยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�บุคล�กรในระยะย�ว ก�รสร้�งโอก�สในก�รเรียนรู้และพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�น
 เพื่อคว�มก้�วหน้�ในหน้�ที่ก�รง�นและมีคุณภ�พชีวิตที่ดีในอน�คต  โดยนำ�ระบบบริห�รวิช�ชีพท�งก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล
 ในลักษณะกลุ่มบริษัท เพ่ือเพ่ิมศักยภ�พและคว�มส�ม�รถของพนักง�นท้ังกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก�รส่งเสริมให้พนักง�น
 ทุกระดับศึกษ�ห�คว�มรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ด้วยก�รให้ทุนก�รศึกษ�และสนับสนุนให้เข้�ร่วมสัมมน�กับสถ�บันชั้นนำ�ต่�งๆ
 บริษัทมีก�รจัดทำ�คู่มือพนักง�นสำ�หรับให้พนักง�นทุกคนได้ทร�บถึงนโยบ�ยและสวัสดิก�รที่พนักง�นพึงได้รับอย่�งชัดเจน 
 นอกจ�กน้ี บริษัทมีนโยบ�ยในก�รดูแลและพัฒน�บุคล�กร เพร�ะเช่ือว่�บุคล�กรคือทรัพย�กรท่ีมีค่�สูงสุดในก�รขับเคล่ือนองค์กร
 ไปสู่เป้�หม�ยร่วมกัน จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และมีคุณภ�พชีวิตที่ดี  สำ�หรับเส้นท�งก�รเรียนรู้
 และพัฒน�ของพนักง�น บริษัทได้จัดโปรแกรมก�รเรียนรู้อย่�งเหม�ะสม ตั้งแต่พนักง�นเริ่มเข้�ม�ทำ�ง�นกับบริษัทวันแรก จนถึง 
 ณ วันท่ีเกษียณอ�ยุ และบริษัทยังได้พัฒน�ก�รมีส่วนร่วมของพนักง�นอย่�งต่อเน่ือง โดยก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นด้�นคว�มพึงพอใจ
 ในก�รทำ�ง�น (Employee Satisfaction Survey) ก�รประเมินระดับคว�มผูกพันที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey)
 ก�รมีส่วนร่วมของพนักง�นในก�รบริห�รจัดก�รดูแลสวัสดิก�ร อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย ผ่�นท�งคณะกรรมก�รสวัสดิก�ร 

และคณะกรรมก�รคว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย ก�รเปิดโอก�สให้พนักง�นที่ไม่ใช่คนไทยมีโอก�สเป็นตัวแทนในคณะกรรมก�ร
 ชุดต่�งๆ ดังกล่�ว รวมถึงบริษัทได้ให้ก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รเรียนรู้ของพนักง�นม�โดยตลอด ท้ังด้�นเวล� งบประม�ณก�รเติบโต
 ในส�ยอ�ชีพ ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

 ด้�นก�รพัฒน�บุคล�กร
 เพ่ือให้บุคล�กรส�ม�รถปฏิบัติง�นต�มระดับตำ�แหน่งได้อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุด โดยก�รสร้�งแผนพัฒน�ร�ยบุคคล (Individual
 Development Plan) และทำ�ก�รพัฒน�บุคล�กรแต่ละตำ�แหน่งอย่�งต่อเนื่อง รวมทั้งดำ�เนินก�รติดต�มผลและประเมินผล
 ก�รฝึกอบรมและพัฒน�อย่�งเป็นระบบ และยังส่งเสริมก�รเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้ให้กับบุคล�กรทุกระดับอย่�งทั่วถึง ซึ่งระบบ

ก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลได้มีก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�รม�ประยุกต์ใช้ในองค์กร คือ ระบบ HRIS (Human 
Resource Information System) เพื่อให้กระบวนก�รและระบบก�รจัดก�รข้อมูลต่�งๆ มีคว�มรวดเร็วยิ่งขึ้น มีคว�มถูกต้อง
และมีต้นทุนในก�รดำ�เนินง�นที่ลดลง  โดยบุคล�กรทุกคนในองค์กรต่�งต้องเรียนรู้กระบวนก�รจัดก�รคว�มรู้ และวิธีก�รเรียนรู้
ร่วมกันอย่�งต่อเนื่อง นอกเหนือจ�กก�รพัฒน�พนักง�นทุกระดับอย่�งต่อเนื่องแล้ว องค์กรได้มีก�รลงทุนด้�นก�รพัฒน�องค์กร

 (Organizational Development) อย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นม�จนถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะให้กับองค์กร
 ซ่ึงบริษัทได้คัดเลือกองค์กรและผู้ท่ีเช่ียวช�ญในด้�นต่�งๆ เข้�ม�เป็นท่ีปรึกษ�ในก�รพัฒน�ระบบต่�งๆ ขององค์กรและพัฒน�บุคล�กร
 อ�ทิเช่นบริษัท Accenture, CSR, INWIS, และ APM Group เป็นต้น  และโดยที่นโยบ�ยในก�รพัฒน�บุคล�กรมีคว�มสอดคล้อง
 กับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์องค์กร โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�บุคล�กรต�มระบบ PMS ของบริษัท คือก�รพัฒน�สมรรถนะและคว�มส�ม�รถ
 (Competency) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ Core Competency, Management Competency และ Functional Competency
 นอกเหนือจ�กน้ียังเล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�คว�มรู้เฉพ�ะส�ยอ�ชีพ คว�มรู้ด้�นก�รบริห�รจัดก�รและทักษะท่ัวไป (Soft Skills)
 และต�มระดับตำ�แหน่ง เพ่ือเป็นก�รยกระดับคว�มรู้คว�มส�ม�รถของพนักง�นอีกด้วย เช่น ก�รพัฒน�คว�มรู้พ้ืนฐ�นสำ�คัญของธุรกิจ
 ก�รพัฒน�คว�มรู้เฉพ�ะส�ยอ�ชีพและกลุ่มง�น ก�รพัฒน�ในทักษะก�รบริห�รจัดก�รและคว�มรู้ทั่วไป (Soft Skills) ก�รพัฒน�

ภ�วะผู้นำ� (Leadership Program) ก�รเป็นโค้ช ผู้ฝึกสอนง�นท่ีดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญช� (Coaching Program) ระบบก�รสับเปล่ียน
 หน้�ที่และโอนย้�ยข้�มฝ่�ย ระบบก�รฝึกปฏิบัติง�นในตำ�แหน่งที่สูงขึ้น ก�รบริห�รด�วเด่น (Star Program) โครงก�ร TUF 

Management Associate Program ที่สรรห�คนเก่งทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรเพื่อทำ�ง�นกับกลุ่มบริษัทในต่�งประเทศ
 โครงก�รวอร์รูม เพ่ือให้พนักง�นทุกระดับปลดปล่อยศักยภ�พท่ีแท้จริงของตนเอง และมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ง�นและคว�มสำ�เร็จ
 ขององค์กร โดยผสมผส�นก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ� ประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ และก�รบริห�รจัดก�รก�รเปล่ียนแปลงท่ีเหม�ะสม
 ส่งผลบวกต่อผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งเห็นได้ชัดในระยะเวล�อันส้ัน ท้ังประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น ต้นทุน และคุณภ�พ รวมถึงคว�มสุข
 ของพนักง�น เป็นต้น
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นอกจ�กนี้ บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสื่อส�รข้อมูลต่�งๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทรวมถึงผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งสม่ำ�เสมอและทั่วถึง
โดยก�รจัดประชุมผู้บริห�รพบพนักง�นทุก 6 เดือน เพื่อรับฟังแนวท�งก�รดำ�เนินก�ร เป้�หม�ยประจำ�ปีตลอดจนผลง�นที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้ก�รทำ�ง�นเป็นไปในแนวท�งเดียวกันและสอดคล้องกัน รวมถึงเป็นก�รให้ขวัญและกำ�ลังใจในก�รปฎิบัติง�นในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ

• ลูกค้� บริษัทสร้�งคว�มพึงพอใจและรับผิดชอบต่อลูกค้� ด้วยคว�มมุ่งมั่นพัฒน�ก�รผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พและม�ตรฐ�นด้�น
 คว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และส่ิงแวดล้อม รักษ�คำ�ม่ันสัญญ�ท่ีมีต่อลูกค้� จัดส่งผลิตภัณฑ์และบริก�รท่ีตรงเวล� ด้วยร�ค�ท่ียุติธรรม
 รวมถึงก�รให้ข้อมูลและคว�มรู้กับลูกค้�อย่�งถูกต้อง ตลอดจนก�รรักษ�คว�มลับของลูกค้� และมีหน่วยง�นหรือบุคคลท่ีทำ�หน้�ท่ี
 รับข้อร้องเรียนของลูกค้� เพ่ือรีบดำ�เนินก�รให้แก่ลูกค้�โดยเร็ว เช่น ฝ่�ยก�รตล�ดจะทำ�ง�นร่วมกับลูกค้�อย่�งใกล้ชิด ไม่ว่�จะเป็น
 ก�รเจรจ�ท�งธุรกิจหรือก�รเยี่ยมชมส�ยก�รผลิต โดยในปีพ.ศ. 2556  บริษัทได้มีโอก�สในก�รนำ�เสนอแผนง�นด้�นก�รพัฒน�

ที่ยั่งยืนต่อลูกค้�ในว�ระต่�งๆ อ�ทิ ก�รต้อนรับคณะที่ปรึกษ�ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมจ�กบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น 
 ประเทศญ่ีปุ่น ก�รเย่ียมชมโรงง�นผลิตและสำ�นักง�นของลูกค้�ในต่�งประเทศ รวมถึงลูกค้�ได้เข้�เย่ียมชมโรงง�นและพบปะผู้บริห�ร
 ของบริษัท เป็นต้น

• คู่ค้� บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้�อย่�งเสมอภ�คและเป็นธรรม โดยเป็นไปต�มเง่ือนไขท�งก�รค้� รวมท้ังเปิดโอก�สให้คู่ค้�ได้แสดงคว�มคิดเห็น
 และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่�งๆ ในก�รทำ�ง�นร่วมกัน ตลอดจนก�รเก็บรักษ�คว�มลับท�งก�รค้�ของคู่ค้� โดยไม่นำ�ไปเปิดเผย
 ต่อบุคคลอื่น เช่น ฝ่�ยจัดซื้อวัตถุดิบร่วมกับฝ่�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนได้เดินส�ยเข้�พบเพื่อชี้แจงหลักปฏิบัติด้�นแรงง�นและประมง

ที่มีคว�มรับผิดชอบ พร้อมทั้งห�รือถึงโอก�สและคว�มท้�ท�ยในก�รยกระดับม�ตรฐ�นในก�รบริห�รจัดก�ร และตั้งเป้�หม�ยที่จะ
 พัฒน�คว�มร่วมมือในก�รบริห�รจัดก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อแรงง�นและก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรกับผู้จัดห�วัตถุดิบประมง
 ในต่�งประเทศในปีต่อๆ ไป ฝ่�ยพัฒน�และวิจัยยังได้เปิดเวทีระดมคว�มคิดร่วมกับซัพพล�ยเออร์ด้�นบรรจุภัณฑ์เพ่ือเปิดมุมมองใหม่
 ในก�รพัฒน�บรรจุภัณฑ์ของบริษัทให้มีคว�มทันสมัย สอดคล้องกับวิถีท�งสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมย่ิงข้ึน
 บริษัทยังได้ทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดในก�รรักษ�ม�ตรฐ�นก�รผลิตท่ีมีคุณภ�พ ก�รจัดก�รฟ�ร์มท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและรับผิดชอบ
 ต่อสังคม ต�มข้อกำ�หนดของหน่วยง�นของรัฐท่ีมีหน้�ท่ีกำ�กับดูแล เช่น Thailand’s Good Aquaculture Practice (GAP) และม�ตรฐ�น
 ที่ได้รับก�รยอมรับในระดับส�กล เป็นต้น

• เจ้าหน้ี บริษัทยึดม่ันในก�รปฏิบัติต�มเง่ือนไขสัญญ�ท่ีได้ตกลงไว้อย่�งสุจริตและเคร่งครัด เพ่ือให้เจ้�หน้ีก�รค้�และสถ�บันก�รเงิน
 ได้รับผลตอบแทนท่ีถูกต้องและยุติธรรม โดยจะหลีกเล่ียงสถ�นก�รณ์ท่ีจะนำ�ไปสู่คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูล
 หรือข้อเท็จจริง ซ่ึงจะทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อเจ้�หน้ี แต่ห�กมีเหตุท่ีจะทำ�ให้ไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มข้อผูกพันในสัญญ� บริษัทก็จะแจ้ง
 เจ้�หนี้และสถ�บันก�รเงินเพื่อห�แนวท�งแก้ไขปัญห�ร่วมกัน

• คู่แข่ง  บริษัทประพฤติต�มกรอบกติก�ก�รแข่งขันที่ดีอย่�งยุติธรรม มีจรรย�บรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหม�ย ไม่แสวงห�ข้อมูล
 ที่เป็นคว�มลับของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยวิธีที่ไม่สุจริต จึงทำ�ให้บริษัทไม่มีข้อพิพ�ทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งท�งก�รค้�

• คว�มรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบต่อสภ�พแวดล้อมของชุมชน สังคม และ
 ก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบ�ยให้ก�รสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงง�นทั้งด้�นคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 อย่�งดีที่สุด ได้แก่ โครงก�รเตรียมคว�มพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งบริษัท 

มูลนิธิเครือข่�ยส่งเสริมคุณภ�พชีวิตแรงง�น และสถ�นศึกษ�ในจังหวัดสมุทรส�คร เพื่อปรับพื้นฐ�นและเตรียมคว�มพร้อม
 ให้แก่เด็กเย�วชนท้ังคนไทยและลูกหล�นแรงง�นข้�มช�ติในเขตจังหวัดสมุทรส�ครเพ่ือเข้�สู่ระบบก�รศึกษ�พ้ืนฐ�นของไทย ซ่ึงสอดคล้อง
 กับพันธกิจของกระทรวงศึกษ�ธิก�รในก�รให้โอก�สท�งก�รศึกษ�อย่�งเท่�เทียมและยกระดับคุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�
 สู่ประช�คมอ�เซียน  โครงก�รทียูเอฟปันน้ำ�ใจสู่บ้�นเกิด ซ่ึงเป็นโครงก�รต่อเน่ืองของบริษัท ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้พนักง�น
 มีส่วนในก�รพัฒน�ชุมชนบ้�นเกิดของตนเองให้เข้มแข็ง เพ่ือเกิดคว�มรักและคว�มภ�คภูมิใจในตนเองและท้องถ่ิน โครงก�รบริจ�คโลหิต
 ร่วมกับสภ�ก�ช�ดไทย ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีทำ�ต่อเน่ืองม�ถึง 7 ปี ส�ม�รถบริจ�คเลือดให้กับสภ�ก�ช�ดไปแล้วม�กกว่� 3,500 ยูนิต
 เป็นต้น สำ�หรับกิจกรรมที่ดำ�เนินก�รตลอดปี 2556 ส�ม�รถดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน” ในหน้� 56 

ถึงหน้� 68 ของร�ยง�นประจำ�ปี

• ก�รเค�รพสิทธิและทรัพย์สินท�งปัญญ� บริษัทไม่อนุญ�ตให้พนักง�นใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ท่ีผิดกฎหม�ย โดยกำ�หนดระเบียบ
 และส่งเสริมให้พนักง�นปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 อย่�งเคร่งครัด



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)84 T U F

• ก�รต่อต้�นก�รทุจริต คอร์รัปชั่น บริษัทมีนโยบ�ยไม่ให้กรรมก�ร ผู้บริห�รและพนักง�นดำ�เนินก�รหรือยอมรับก�รคอร์รัปชั่น
 ในทุกรูปแบบท้ังท�งตรงและท�งอ้อม และให้มีก�รสอบท�นระบบร�ยง�นท�งก�รเงินและบัญชี ระบบควบคุมภ�ยใน ระบบตรวจสอบ
 ภ�ยใน และระบบบริห�รคว�มเสี่ยงให้มั่นใจว่�เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กลที่มีคว�มรัดกุมเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พสูงสุด เช่น 

ก�รออกหนังสือแจ้งคู่ค้�ในก�รไม่รับของขวัญของกำ�นัลใดๆ ก�รให้ของขวัญท�งธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่�งๆ มีคว�มโปร่งใส
และถูกต้องต�มกฏหม�ย เป็นต้น

• การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน บริษัทได้จัดให้มีช่องท�งแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่�ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ
 อันจะก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัท หรือก�รท่ีพนักง�นคนใดหรือกลุ่มใดกระทำ�ก�รใดท่ีทุจริต ผิดกฏหม�ย
 โดยส�ม�รถยื่นเรื่องได้ที่

 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ หรือ ผู้จัดก�รทั่วไปส�ยง�นตรวจสอบ 
 บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด(มห�ชน) 
 ชั้น 23 อ�ค�รเอสเอ็มท�วเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน 
 เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400 
 โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 695-6
 โทรส�ร  0-2298-0024 ต่อ 697

4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

คณะกรรมก�รบริษัทมีนโยบ�ยในก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลท�งก�รเงิน
อย่�งถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวล� โดยเผยแพร่ผ่�นช่องท�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและท�งเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
ท้ังภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถ�บัน และบุคคลใดๆ ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้อย่�งเท่�เทียมกัน และน่�เช่ือถือ 

คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และส�รสนเทศท�งก�รเงินท่ีปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี
งบก�รเงินดังกล่�วจัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบ�ยบัญชีที่เหม�ะสมและถือปฏิบัติอย่�งสม่ำ�เสมอและ
ใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวัง รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน 

คณะกรรมก�รได้จัดทำ�ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน โดยแสดงควบคู่กับร�ยง�นของผู้สอบบัญชี
ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท เพ่ือแสดงให้เห็นว่�ร�ยง�นท�งก�รเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี
และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ 

คณะกรรมก�รมีคว�มเห็นว่�ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น�่พอใจและส�ม�รถให้คว�มม่ันใจอย่�งมีเหตุผล
ต่อคว�มเช่ือถือได้ของงบก�รเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2556 ซ่ึงผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี
ที่รับรองทั่วไปแล้ว

ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

• ค่�ตอบแทนของกรรมก�ร เป็นค่�ตอบแทนร�ยเดือนและค่�เบ้ียประชุมกรรมก�ร ซ่ึงถือว่�อยู่ในเกณฑ์เฉล่ียเม่ือเทียบกับอุตส�หกรรม
 เดียวกัน และเพียงพอต่อหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่คณะกรรมก�รได้รับ ซึ่งได้ขออนุมัติจ�กผู้ถือหุ้นแล้ว นอกจ�กนี้กรรมก�รก็

ไม่ได้รับค่�ตอบแทนจ�กบริษัทย่อย

• ค่�ตอบแทนกรรมก�รและกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร เป็นค่�ตอบแทนร�ยเดือนและค่�เบี้ยประชุมกรรมก�ร เงินสมทบกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ และโบนัสประจำ�ปี ซึ่งพิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีของผู้บริห�รแต่ละท่�น

• ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร เป็นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ และโบนัสประจำ�ปี ซ่ึงพิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
 ผลการปฏิบัติงานประจำาปีของผู้บริหารแต่ละท่าน

• ค่�ตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจ�กค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมก�รบริษัท



รายงานประจำาปี 852 5 5 6

ซึ่งบริษัทเห็นว่�ค่�ตอบแทนร�ยปีของคณะกรรมก�รและผู้บริห�รรวมกันเป็นจำ�นวนไม่สูงเม่ือเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจ�กบริษัทคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก สำ�หรับค่�ตอบแทน
ของกรรมก�รและผู้บริห�รในปี 2556 เทียบกับปีก่อน เป็นดังนี้

ซึ่งบริษัทเห็นว่�ค่�ตอบแทนร�ยปีของคณะกรรมก�รและผู้บริห�รรวมกันเป็นจำ�นวนไม่สูงเม่ือเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจ�กบริษัทคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก สำ�หรับค่�ตอบแทน
ของกรรมก�รและผู้บริห�รในปี 2556 เทียบกับปีก่อน เป็นดังนี้

คณะกรรมก�รเห็นคว�มสำ�คัญของก�รเปิดเผยข้อมูลที่มีคว�มถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่�นตลอดจนผู้ลงทุน
และผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทร�บอย่�งเท่�เทียมกัน บริษัทจึงได้จัดให้มีก�รส่ือส�รข้อมูลของบริษัทในส่วนของก�รดำ�เนินง�นและสถ�นะท�งก�รเงิน
ภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ย อย่�งชัดเจนทันเวล� เพื่อทำ�ให้กลุ่มเป้�หม�ยมีคว�มเข้�ใจในบริษัทได้อย่�งถูกต้อง ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทได้รับ
ก�รยอมรับและสนใจท่ีจะเข้�ม�ลงทุน อีกท้ังยังทำ�ให้บริษัทได้รับมุมมองของส�ธ�รณชนท่ีมีต่อบริษัท ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในก�รว�งเป้�หม�ย
และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป โดยจัดต้ังข้ึนเป็นหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์ ท่ีมีผู้บริห�รและเจ้�หน้�ท่ีผู้ทำ�หน้�ท่ีรับผิดชอบง�นติดต่อส่ือส�ร
กับส�ธ�รณชนไว้อย่�งชัดเจน ดังนี้

1. คุณธีรพงศ์ จันศิริ  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
2. คุณว�ย ยัท ป�โก้ ลี  รองผู้จัดก�รทั่วไปฝ่�ยนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่�ยก�รลงทุนของบริษัท
3. คุณสุทธิภ� วัชโรทย�งกูร  ผู้จัดก�รฝ่�ยนักลงทุนสัมพันธ์

สำ�หรับในปี 2556 บริษัทมีก�รนำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�น ข้อมูลท�งก�รเงิน ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลท�งก�รเงินแก่นักวิเคร�ะห์ นักลงทุน 
ผู้ถือหุ้น อย่างต่อเนื่อง สรุปดังนี้

• Company Visit จ�กนักลงทุนและนักวิเคร�ะห์ 92 ครั้ง
• Conference Call 50 ครั้ง
• Analysts Meeting กับนักวิเคร�ะห์ 4 ครั้ง คือ หลังประก�ศผลก�รดำ�เนินง�น
• Opportunity Day by SET 3 ครั้ง
• Plant Visit กับนักวิเคร�ะห์ 5 ครั้ง
• Plant Visit กับผู้ถือหุ้นร�ยย่อย 2 ครั้ง
• Oversea Roadshow 11 ครั้ง
• Local Roadshow 5 ครั้ง

นอกจ�กนี้ บริษัทยังได้จัดทำ�เอกส�รเพื่อก�รเปิดเผยข้อมูลให้กับส�ธ�รณชนรับทร�บ ตลอดจนเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่  
www.thaiuniongroup.com ดังนี้

• เอกส�รอธิบ�ยผลก�รดำ�เนินง�น (Investor Note) ให้กับผู้ลงทุนและนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ เป็นร�ยไตรม�ส
• เอกส�รสรุปข้อมูลของบริษัท (Presentation) ให้กับผู้ลงทุนและนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ เป็นร�ยไตรม�ส
• ร�ยง�นประจำ�ปี ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจศึกษ�ข้อมูลของบริษัท เป็นร�ยปี
• ก�รร�ยง�นหรือก�รแจ้งข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีมีก�รเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีควรเปิดเผยต�มประก�ศท่ีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ
 หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ รวมถึงตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำ�หนดไว้

จำ�นวน (คน)
ค่�ตอบแทน / เบี้ยประชุม
เงินเดือน / โบนัส
เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
รวม

15
7.64

- 
-

7.64

15
5.84

- 
-

5.84

11
-

63.24
  4.62
67.86

10
-

66.31
  4.19
70.50

คณะกรรมก�ร

ปี 2556 ปี 2555

คณะกรรมก�รผู้บริหาร ผู้บริหาร
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จ�กก�รท่ีบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รเปิดเผยข้อมูลด้วยคว�มโปร่งใสม�โดยตลอด ทำ�ให้บริษัทเคยได้รับร�งวัลผู้บริห�รบริษัทจดทะเบียน
ขวัญใจนักวิเคร�ะห์ จ�กสม�คมนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย ร�งวัล CEO ขวัญใจนักวิเคร�ะห์ ร�งวัล IR ขวัญใจนักลงทุน
ยอดเย่ียมในกลุ่มธุรกิจอ�ห�รและก�รเกษตร โดยท้ัง 2 ร�งวัลน้ีได้ม�จ�กคะแนนเสียงของนักวิเคร�ะห์ และผู้บริห�รกองทุน โดยพิจ�รณ�
จ�กก�รให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในเชิงลึกอย่�งสม่ำ�เสมอ รวมทั้งให้โอก�สนักวิเคร�ะห์ได้เข้�ถึงผู้บริห�รระดับสูงอย่�งต่อเนื่อง

5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

คณะกรรมก�รได้กำ�หนดให้มีก�รว�งนโยบ�ย กลยุทธ์และเป้�หม�ย ตลอดจนก�รจัดทำ�งบประม�ณ เพ่ือก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจก�ร โดยทำ�หน้�ที่ติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�รให้เป็นไปต�มแผนง�นต่�งๆ รวมทั้งได้กำ�หนด
และแยกบทบ�ท หน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบระหว่�งคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�นและผู้เก่ียวข้อง นอกจ�กน้ียังกำ�หนดให้คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในในก�รปฏิบัติง�นและประเมินผลก�รทำ�ง�น ตลอดจนระบบก�รควบคุมภ�ยในให้มีคว�มเพียงพอ
ต่อกิจก�ร และดูแลให้มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม เพื่อรักษ�ผลประโยชน์ให้กับบริษัทอย่�งเต็มที่ นอกจ�กนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับก�รมีภ�วะผู้นำ�และวิสัยทัศน์ของกรรมก�ร ให้เป็นผู้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถและมีศักยภ�พ กรรมก�รของบริษัทได้ผ่�นหลักสูตรต่�งๆ
ของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) และสถ�บันอื่นๆ ดังนี้

แม้ว่�บริษัทจะมีคณะกรรมก�รและฝ่�ยจัดก�รบ�งท่�นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย แต่นโยบ�ยในก�รบริห�รง�นจะเน้นถึงประโยชน์
ของบริษัทโดยรวมเป็นสำ�คัญ โดยเฉพ�ะก�รตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งในผลประโยชน์หรือก�รได้เปรียบเสียเปรียบ
ในผลประโยชน์นั้น บริษัทกำ�หนดให้กรรมก�รหรือฝ่�ยจัดก�รที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือคว�มเป็นอิสระในก�รตัดสินใจ และจะเปิดเผยข้อมูลให้ส�ธ�รณชนรับทร�บโดยทันทีเพ่ือคว�มโปร่งใสในก�รทำ�ง�น อีกท้ังยังได้นำ�ข้อมูล
ที่จำ�เป็นเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีและแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) อย่�งสม่ำ�เสมอ 

บริษัทได้จัดทำ�ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับจรรย�บรรณของคณะกรรมก�ร ฝ่�ยบริห�ร และพนักง�น เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในก�รทำ�ง�น
ด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต และมีคว�มเป็นธรรม ซึ่งแนวท�งดังกล่�วได้สื่อส�รให้กรรมก�ร ฝ่�ยบริห�รและพนักง�นทุกคนรับทร�บและ
ถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทเชื่อว่�ก�รให้คว�มสำ�คัญกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีเหล่�นี้ จะส�ม�รถยกม�ตรฐ�นก�รกำ�กับดูแลให้สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริม
คว�มเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในก�รจัดก�รของบริษัท สร้�งคว�มยุติธรรมและคว�มน่�เชื่อถือของตล�ดทุน 

DCP : Director Certification Program
DAP : Director Accreditation Program
RCP : The Role of Chairman Program
RCC : The Role of Compensation Committee
ACP : Audit Committee Program

UFS : Understanding the Fundamental of Financial Statement
HRP : How to Develop a Risk Management Plan 
HCI : Handling Conflict of Interest
TLCA : TLCA Executive Development Program 
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง : สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

 1. น�ยไกรสร จันศิริ
 2. น�ยเชง นิรุตติน�นนท์
 3. น�ยชวน ตั้งจันสิริ
 4. น�ยธีรพงศ์ จันศิริ
 5. น�ยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
 6. น�ยย�ซูโอะ โกโต้           
 7. น�ยท�เคฮิโกะ ค�คิอูชิ
 8. น�ยร�วินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซ�บจิตต์ เอส
 9. น�ยช�น ติน คิง
10. นายชาน ชู ชง
11. น�ยศักดิ์ เกี่ยวก�รค้� 

12. พล.ต.ต.ประช� อนุเคร�ะห์ดิลก 
13. น�ยกิติ ปิลันธนดิลก 
14. ดร.ธรรมนูญ อ�นันโทไทย
15. นายกีรติ อัสสกุล
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15/2550

4/2544

14/2549

9/2552

5/2550
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2/2552

1/2552
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DCP DAP RCP RCC ACP UFS TLCA

หลักสูตร
ผู้บริหาร
ระดับสูง

HRP
HCIร�ยชื่อคณะกรรมก�รบริษัท
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โครงสร้�งคณะกรรมก�ร

คณะกรรมก�รของบริษัทมีจำ�นวน 15 ท่�น ประกอบด้วย กรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�ร จำ�นวน 7 ท่�น กรรมก�รท่ีเป็นผู้ร่วมค้�ท่ีช่วยส่งเสริม
กลยุทธ์ท�งก�รค้� จำ�นวน 2 ท่�น กรรมก�รที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ จำ�นวน 1 ท่�น และกรรมก�รอิสระ จำ�นวน 5 ท่�น ซึ่งเป็นกรรมก�ร
ตรวจสอบจำ�นวน 3 ท่�น ทำ�ให้ก�รกำ�หนดนโยบ�ยในก�รบริห�รง�นต่�งๆ ได้รับก�รพิจ�รณ�และเห็นชอบจ�กผู้มีประสบก�รณ์และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำ�คัญ โดยในปี 2556 บริษัทมีกรรมก�รอิสระทั้งหมด 5 ท่�น คิดเป็นร้อยละ 33.33 หรือ
เท่�กับ 1 ใน 3 ของกรรมก�รทั้งคณะ

อย่�งไรก็ต�มในปล�ยปี 2556 เนื่องจ�กมีกรรมก�รล�ออกจำ�นวน 2 ท่�น ทำ�ให้คณะกรรมก�รของบริษัทคงเหลือจำ�นวน 13 ท่�น 
โดยมีกรรมก�รอิสระคิดเป็นร้อยละ 38.5 ของกรรมก�รทั้งคณะ

นิย�มและคุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ

กรรมก�รอิสระ หม�ยถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเก่ียวกับคว�มเป็นอิสระต�มแนวท�งเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมก�รตรวจสอบต�มประก�ศ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบและต้องส�ม�รถดูแลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกร�ยได้เท่�เทียมกัน และไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ นอกจ�กน้ันยังต้องส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�ร
บริษัทโดยให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระได้

กรรมก�รอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ในบริษัท
3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 กับก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�ง หรือท่ีปรึกษ�ท่ีได้รับเงินเดือนประจำ�ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
4) ไม่เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ 
5) ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอ�จมีผลทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ  
6) ไม่ได้รับก�รแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนเพ่ือรักษ�ผลประโยชน์ของกรรมก�รบริษัท ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้อง
 กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ทั้งนี้ นิย�มกรรมก�รอิสระดังกล่�ว เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท และมีคว�มเข้มงวดกว่�ข้อกำ�หนดคุณสมบัติ
ของกรรมก�รอิสระของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ในส่วนของอัตร�ก�รถือครองหุ้นของบริษัท

แม้ว่�ประธ�นกรรมก�รไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมก�รผู้จัดก�ร แต่ทั้งสองท่�นเป็นตัวแทนจ�กกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน 
อย่�งไรก็ต�ม ในก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจในเรื่องที่สำ�คัญต่�งๆ ก็ได้กำ�หนดให้ต้องผ่�นก�รเห็นชอบของกรรมก�รจ�กทุกกลุ่ม โดยเฉพ�ะ
กลุ่มของกรรมก�รอิสระจะมีบทบ�ทในก�รให้คว�มเห็นแก่บริษัทเป็นอย่�งม�ก ซ่ึงจะทำ�ให้เกิดก�รถ่วงดุลและก�รสอบท�นก�รบริห�รง�น
ได้เป็นอย่�งดี

ก�รประชุมคณะกรรมก�ร

บริษัทได้จัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รอย่�งสม่ำ�เสมอเป็นร�ยไตรม�ส โดยประธ�นกรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�รร่วมกัน
พิจ�รณ�ก�รเลือกเรื่องเข้�ว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�ร ตลอดจนกำ�หนดว�ระดังกล่�วอย่�งชัดเจนไว้ล่วงหน้� และมีว�ระพิจ�รณ�
ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นเป็นประจำ� เลข�นุก�รบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบว�ระก�รประชุม และเอกส�รก่อนก�รประชุม
ล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 10 วัน เพ่ือให้คณะกรรมก�รบริษัทได้มีเวล�ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วมประชุม ท้ังน้ียกเว้นกรณีเร่งด่วน
เพื่อรักษ�สิทธิประโยชน์ของบริษัท ปกติก�รประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวล�ประม�ณ 2 ชม. โดยในปี 2556 ที่ผ่�นม� คณะกรรมก�รบริษัท
มีก�รประชุมต�มว�ระปกติจำ�นวน 7 ครั้ง โดยก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทแต่ละท่�น สรุปได้ดังนี้
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คณะกรรมก�รชุดย่อย

คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รเพื่อช่วยในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท ดังนี้ 

1) คณะกรรมก�รตรวจสอบ
มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี ประกอบด้วย คณะกรรมก�รอิสระ 3 ท่�น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รเงิน ก�รบริห�รองค์กร 
และกฎหม�ย คณะกรรมก�รอิสระทุกท่�นไม่ได้เป็นผู้บริห�ร พนักง�น หรือที่ปรึกษ�ใดๆ ของบริษัท ประกอบด้วยสม�ชิกดังนี้

1. น�ยศักดิ์ เกี่ยวก�รค้�   ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
2. พล.ต.ต.ประช� อนุเคร�ะห์ดิลก  กรรมก�รตรวจสอบ
3. น�ยกิติ ปิลันธนดิลก   กรรมก�รตรวจสอบ

ในปี 2556 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมอย่�งสม่ำ�เสมอ เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 18 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย
และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัท ซึ่งส�ม�รถดูร�ยละเอียดของ “ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ” ได้ในหน้� 104

2) คณะอนุกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี ประกอบด้วย ประธ�นอนุกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 1 ท่�น และอนุกรรมก�ร
สรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 1 ท่�น โดยอนุกรรมก�รส่วนใหญ่เป็นกรรมก�รอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด และมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์ที่เหม�ะสม ตลอดจนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
ถึงหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของตน และในปี 2556 มีก�รประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง โดยมีสม�ชิกดังนี้

1. ดร.ธรรมนูญ อ�นันโทไทย  ประธ�นคณะอนุกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
2. น�ยศักดิ์ เกี่ยวก�รค้�   อนุกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน           

* กรรมก�รอิสระ

 1. น�ยไกรสร จันศิริ
 2. น�ยเชง นิรุตติน�นนท์
 3. น�ยชวน ตั้งจันสิริ
 4. น�ยธีรพงศ์ จันศิริ
 5. น�ยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
 6. น�ยย�ซูโอะ โกโต้          
 7. น�ยค�คิอูชิ ท�เคฮิโกะ
 8. น�ยร�วินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซ�บจิตต์ เอส
 9. น�ยช�น ติน  คิง
10. นายชาน ชู  ชง
11. น�ยศักดิ์ เกี่ยวก�รค้�*
12. พล.ต.ต.ประช� อนุเคร�ะห์ดิลก*
13. น�ยกิติ ปิลันธนดิลก *
14. ดร.ธรรมนูญ อ�นันโทไทย*
15. น�ยกีรติ อัสสกุล*
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ร�ยชื่อคณะกรรมก�รบริษัท
มาประชุม

จำ�นวนครั้ง/จำ�นวนทั้งหมด
รับทราบก่อนการประชุมทาง

สื่ออิเล็คโทรนิกส์

การประชุมคณะกรรมการ

หม�ยเหตุ: 
1. น�ยย�ซูโอะ โกโต้ และน�ยท�เคฮิโกะ ค�คิอูชิ เป็นกรรมก�รที่มิได้มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย
2. น�ยช�น ติน คิง และน�ยย�ซูโอะ โกโต้  ได้ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รในเดือนสิงห�คมและธันว�คม 2556 ต�มลำ�ดับ
3. บริษัทมีเลข�นุก�รบริษัททำ�หน้�ที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมก�ร รวมทั้งบันทึกร�ยง�นก�รประชุมและจัดเก็บไว้อย่�งถูกต้องครบถ้วน ส�ม�รถตรวจสอบได้
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3) คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี ประกอบด้วย ประธ�นอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 1 ท่�น และอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
3 ท่�น โดยอนุกรรมก�รส่วนใหญ่เป็นกรรมก�รอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบัติต�มท่ีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
กำ�หนด และมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์ที่เหม�ะสม ตลอดจนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจถึงหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของตน
และในปี 2556 มีก�รประชุมทั้งหมด 4 ครั้งโดยมีสม�ชิกดังนี้

1. ดร.ธรรมนูญ อ�นันโทไทย  ประธ�นคณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
2. น�ยศักดิ์ เกี่ยวก�รค้�   อนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
3. พล.ต.ต.ประช� อนุเคร�ะห์ดิลก  อนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
4. น�ยธีรพงศ์ จันศิริ   อนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
           
ระบบก�รควบคุม ก�รตรวจสอบภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ระบบก�รควบคุมและตรวจสอบภ�ยใน บริษัทมีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในเพื่อทำ�หน้�ที่สอดส่องดูแลระบบก�รควบคุมภ�ยใน
และตรวจสอบร�ยก�รท่ีสำ�คัญอย่�งสม่ำ�เสมอ และให้คว�มม่ันใจว่�บริษัทมีระบบท่ีมีประสิทธิผลซ่ึงจะส่งเสริมคว�มน่�เช่ือถือให้กับงบก�รเงิน
ท้ังน้ีโดยมีคณะกรรมก�รตรวจสอบเข้�สอบท�นคว�มมีประสิทธิภ�พของระบบควบคุมภ�ยในอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงครอบคลุมท้ังก�รดำ�เนินง�น
และก�รกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�น (Compliance Control) ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รให้คว�มสำ�คัญต่อร�ยก�รผิดปกติทั้งหล�ย
ซึ่งที่ผ่�นม�จ�กร�ยง�นก�รตรวจสอบภ�ยใน พบว่�ก�รปฏิบัติง�นยังเป็นไปต�มระบบที่ว�งไว้ ตลอดจนมีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดี
และมีประสิทธิภ�พ มีก�รกำ�หนดและประเมินคว�มเส่ียงของกิจก�ร กำ�หนดม�ตรก�รป้องกันและจัดก�รคว�มเส่ียง และมีก�รกำ�กับดูแล
ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง ยังไม่พบประเด็นคว�มผิดพล�ดที่สำ�คัญ

ก�รบริห�รคว�มเส่ียง คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงมอบหม�ยให้คณะผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รประเมินปัจจัยเส่ียงท้ังจ�กภ�ยใน
และภ�ยนอกองค์กรอย่�งสม่ำ�เสมอ ซ่ึงคณะทำ�ง�นจะประกอบด้วย ฝ่�ยบริห�รและผู้บริห�รระดับสูงในส�ยง�นท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยเส่ียงน้ันๆ
โดยจะทำ�ก�รวิเคร�ะห์ถึงส�เหตุท่ีทำ�ให้เกิดคว�มเส่ียง เพ่ือกำ�หนดม�ตรก�รบริห�รคว�มเส่ียงออกเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�น เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดคว�มเส่ียงน้ัน หรือลดผลกระทบจ�กคว�มเส่ียงน้ัน รวมถึงก�รติดต�มผลให้มีก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�รท่ีกำ�หนดไว้ และประส�นง�น
กับคณะกรรมก�รตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รต่อไป 

คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดม�ตรก�รดูแลและติดต�มร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะ
พิจ�รณ�อย่�งรอบคอบถึงคว�มเหม�ะสมของร�ยก�รอย่�งเป็นอิสระภ�ยในกรอบของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีซ่ึงถือปฏิบัติม�โดยสม่ำ�เสมอ
เพ่ือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ เสมือนเป็นก�รทำ�ร�ยก�รกับบุคคลภ�ยนอก และได้จัดทำ�ร�ยง�นสรุปเป็นร�ยไตรม�ส และเผยแพร่
ร�ยง�นสรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีและแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) อย่�งสม่ำ�เสมอ นอกจ�กนี้ บริษัท
ยังกำ�หนดให้คณะกรรมก�รและผู้บริห�รต้องร�ยง�นให้บริษัททร�บถึงก�รมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รกิจก�รของบริษัทและบริษัทย่อย ท้ังน้ี เพ่ือให้บริษัทมีข้อมูลประกอบก�รดำ�เนินก�รต�มข้อกำ�หนด
เก่ียวกับก�รทำ�ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงเป็นร�ยก�รท่ีอ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และอ�จนำ�ไปสู่ก�รถ่�ยเทผลประโยชน์
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ 

บริษัทได้กำ�หนดม�ตรก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยในเพ่ือห�ผลประโยชน์ของกรรมก�รและผู้บริห�รโดยก�รแจ้งให้ทุกท่�นรับทร�บหน้�ท่ี
ในก�รร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะต่อสำ�นักง�นกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ต�มม�ตร� 59 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทำ�ก�ร
หลังจ�กวันที่ ซื้อ ข�ย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ให้กรรมก�รและผู้บริห�รหรือหน่วยง�นที่ได้รับทร�บข้อมูลภ�ยใน
เปิดเผยข้อมูลภ�ยในแก่บุคคลภ�ยนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้�ที่เกี่ยวข้อง และก�รไม่ซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบก�รเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน เพื่อป้องกันก�รแสวงห�ผลประโยชน์จ�กก�รใช้ข้อมูลภ�ยในของบริษัท 
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชนและส่งผลกระทบต่อก�รเคลื่อนไหวของร�ค�ซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทในตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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บริษัทดำ�เนินก�รสรรห�กรรมก�ร โดยคณะกรรมก�รเดิมพิจ�รณ� บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเหม�ะสม และไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ย
ว่�ด้วยบริษัทมห�ชนจำ�กัดเข้�เป็นกรรมก�ร เฉพ�ะใน กรณีที่มีกรรมก�รพ้นตำ�แหน่งต�มว�ระ หรือด้วยส�เหตุอื่นในระหว่�งปีเท่�นั้น
ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมก�รใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้�เป็นกรรมก�รดังกล่�วจะอยู่ในตำ�แหน่งได้
เพียงเท่�ว�ระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�รที่ตนแทนเท่�นั้น แต่เมื่อมีก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่ง 
1 ใน 3 ต�มว�ระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมก�รใหม่ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่�กับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ต�มข้อ 1 เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�เป็นผู้ได้รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอ�จลงมติให้กรรมก�รคนใดออกจ�กตำ�แหน่งก่อนถึงคร�วออกต�มว�ระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่�
ส�มในสี่ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่�ก่ึงหน่ึง ของจำ�นวนหุ้น ที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ท่ีม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  โดยกรรมก�ร และผู้บริห�รของบริษัทท้ังหมดต้องมีคุณสมบัติครบต�มม�ตร� 68 แห่งพระร�ชบัญญัติ
บริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และต�มประก�ศคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก�รในก�รขออนุญ�ตเสนอ
ข�ยหุ้นที่ออกใหม่และก�รอนุญ�ต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภ�คม 2535

ในส่วนของกรรมก�รอิสระ บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้ เป็นลูกจ้�งหรือพนักง�นที่ได้รับเงินเดือนจ�กบริษัท หรือบริษัทในเครือ 
และมีอิสระจ�กกลุ่มผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และส�ม�รถ
ดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นร�ยย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมก�รเป็นผู้พิจ�รณ�ลงมติในก�รแต่งตั้ง และนำ�เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ก�รสรรห�กรรมก�ร



รายงานประจำาปี 912 5 5 6

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท

และคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมก�รมีอำ�น�จและหน้�ท่ีจัดก�รบริษัทให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคว�มซ่ือสัตย์ สุจริต
และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท นอกจ�กนี้ กรรมก�รยังมีหน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ยและทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของบริษัท และกำ�กับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รให้เป็น ต�มนโยบ�ยที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล 

อำ�น�จก�รลงล�ยมือช่ือผูกพันบริษัทคือ กรรมก�รบริษัทอย่�งน้อย 2 คน ลงล�ยมือช่ือร่วมกัน พร้อมประทับตร�สำ�คัญของบริษัท หรือ
ในบ�งกรณีคณะกรรมก�รอ�จกำ�หนดชื่อกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทก็ได้ 

กรรมก�รมีหน้�ท่ีจะต้องแจ้งให้บริษัททร�บ ห�กมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญ�ท่ีทำ�กับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพ่ิมข้ึน หรือลดลงในบริษัท
หรือบริษัทในเครือในระหว่�งรอบปีบัญชี ทั้งนี้อำ�น�จก�รตัดสินใจและดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทดังกล่�ว เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่ง
คณะกรรมก�รต้องได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำ�เนินก�ร

(1) เรื่องที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) ก�รเปล่ียนแปลงร�ค�มูลค่�หุ้น หรือเพ่ิม / ลดทุนจดทะเบียน
(3) เพิ่มจำ�นวนกรรมก�รบริษัท
(4) ก�รทำ�ร�ยก�รท่ีกรรมก�รมีส่วนได้เสียหรืออยู่ในข่�ยท่ีกฎหม�ย หรือข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับจ�กท่ีประชุม
 ผู้ถือหุ้น

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร

(1) ให้กรรมก�รบริห�รมีอำ�น�จดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยของคณะกรรมก�รบริษัท ซึ่งอยู่ภ�ยใต้กฎหม�ย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อ
บังคับของบริษัท เว้นแต่ร�ยก�รที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) มีอำ�น�จจัดทำ� เสนอแนะ และกำ�หนดนโยบ�ยแนวท�งธุรกิจและกลยุทธ์ท�งธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมก�รบริษัท
(3) กำาหนดแผนธุรกิจ อำานาจการบริหารงาน กำาหนดงบประมาณสำาหรับประกอบธุรกิจประจำาปี และงบประมาณรายจ่ายประจำาปี
 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติ และดำ�เนินก�รต�มแผนท�งธุรกิจและกลยุทธ์ท�งธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบ�ย
 และแนวท�งธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมก�รบริษัท
(4) มีอำ�น�จดำ�เนินกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกับก�รบริห�รง�นท่ัวไปของบริษัท รวมท้ังจัดต้ังโครงสร้�งองค์กร และก�รบริห�ร โดยให้ครอบคลุม
 ทุกร�ยละเอียดของก�รคัดเลือก ก�รฝึกอบรม ก�รว่�จ้�ง และก�รเลิกจ้�งของพนักง�นของบริษัท 
(5) มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติก�รกู้หรือก�รขอสินเชื่อใดๆ จ�กสถ�บันก�รเงิน รวมตลอดถึงก�รเข้�เป็นผู้ค้ำ�ประกัน หรือก�รชำ�ระเงิน
 หรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการดำาเนินงานต่างๆ
 เป็นต้น ท้ังน้ีมีก�รกำ�หนดวงเงินสำ�หรับแต่ละร�ยก�รไม่เกินกว่� 200 ล้�นบ�ท หรือจำ�นวนเทียบเท่� หรือเป็นไปต�มท่ีคณะกรรมก�ร
 บริษัทมอบหม�ยอย่�งไรก็ดี วงเงินดังกล่�วอ�จมีก�รเปล่ียนแปลงต�มคว�มเหม�ะสมโดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมก�รบริษัท
(6) มีอำ�น�จแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้�หน้�ที่ของบริษัทในตำ�แหน่งที่ไม่สูงกว่�ตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�ร
(7) ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยในแต่ละช่วงเวล�จ�กคณะกรรมก�รบริษัท

อนึ่ง ก�รอนุมัติร�ยก�รดังกล่�วข้�งต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นก�รอนุมัติก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รที่ทำ�ให้คณะกรรมก�รบริห�รหรือผู้รับมอบ
อำ�น�จจ�กคณะกรรมก�รบริห�ร  ส�ม�รถอนุมัติก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รท่ีตนหรือบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียหรืออ�จมีคว�ม
ขัดแย้งท�งผลประโยชน์อื่นใด (ต�มข้อบังคับบริษัทฯ และต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประก�ศกำ�หนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นก�รอนุมัติก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รที่เป็นไปต�ม
นโยบ�ยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้พิจ�รณ�อนุมัติไว้ ทั้งนี้ กรรมก�รบริห�รที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่�วไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมก�รมีอำ�น�จในก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร
ได้ต�มที่จำ�เป็นหรือเห็นสมควร
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กรณีท่ีคณะกรรมก�รบริษัทได้มอบอำ�น�จให้บุคคลอ่ืนทำ�หน้�ท่ีแทนในเร่ืองเก่ียวกับก�รดำ�เนินง�นต�มปกติธุรกิจ ก�รมอบอำ�น�จดังกล่�ว
ได้เป็นไปต�มมติของที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และมีก�รกำ�หนดขอบเขต อำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบท่ีได้รับมอบอำ�น�จ
ไว้อย่�งชัดเจน และไม่ถือเป็นก�รมอบอำ�น�จ ที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�น�จส�ม�รถอนุมัติร�ยก�รที่บุคคลดังกล่�วหรือบุคคลที่อ�จมีคว�ม
ขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทผู้มอบอำ�น�จหรือบริษัทย่อย

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

บริษัทได้กำ�หนดให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ ต้องประกอบด้วยกรรมก�รตรวจสอบอย่�งน้อย 3 คน ที่มีคว�มเป็นอิสระ โดยมีหน้�ที่ใน
ลักษณะเดียวกับที่กำ�หนดในข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีคว�มรู้ ประสบก�รณ์ที่จะสอบท�นคว�มน่�เช่ือถือ
ของงบก�รเงิน รวมท้ังทำ�หน้�ท่ีอ่ืนในฐ�นะกรรมก�รตรวจสอบได้ ซึ่งมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ดูแลให้มีก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยของคณะกรรมก�รบริษัทอย่�งมีประสิทธิภ�พ และมีคว�มโปร่งใส ส�ม�รถตรวจสอบก�ร
ปฏิบัติง�นได้ทุกขั้นตอน ให้แนวท�งต่�งๆ ในก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดทั้งสอบท�นและอนุมัติแผนก�รตรวจสอบ
ประจำ�ปีของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน โดยไม่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และไม่ขัดต่อข้อกำ�หนด กฎหม�ย หรือระเบียบ
ต่�งๆ ท่ีบริษัทต้องปฏิบัติต�ม พร้อมท้ังสรุปคว�มเห็นและประเมินคว�มเพียงพอเก่ียวกับก�รควบคุมภ�ยในต่อคณะกรรมก�รบริษัท

(2) พิจ�รณ�ร�ยก�รสำ�คัญในร�ยง�นท�งก�รเงิน และให้แนวท�งในก�รจัดทำ�รูปแบบร�ยง�นท�งก�รเงินท้ังก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลในร�ยง�น
 เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท
(3) ให้นโยบ�ยในก�รจัดทำ�จรรย�บรรณในก�รประกอบธุรกิจโดยเน้นเรื่องข้อห้�มและข้อพึงปฏิบัติสำ�หรับผู้ปฏิบัติง�น
(4) ประส�นง�นกับบุคคลภ�ยนอก เช่น ผู้สอบบัญชี สำ�นักกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (กลต.) ตล�ดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพื่อสอบถ�มคว�มเห็นต่อระบบง�นของบริษัท สอบท�นกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบ�ยต่�งๆ ที่กรรมก�รผู้จัดก�รหรือคณะกรรมก�รบริห�รต้องพิจ�รณ�

1. นโยบายด้านการเงิน

  • งบประมาณประจำาปี       ผู้อนุมัติ คณะกรรมก�รของบริษัท
  • ก�รร่วมลงทุนในบริษัทอื่น      ผู้อนุมัติ คณะกรรมก�รของบริษัท
  • ก�รกู้ยืมเงิน        ผู้อนุมัติ คณะกรรมก�รบริห�ร
  • ก�รเช่� / ทำ�สัญญ�เช่�สินทรัพย์      ผู้อนุมัติ ประธานกรรมการบริหาร

2. นโยบายด้านธุรกิจและการตลาด      ผู้อนุมัติ กรรมการผู้จัดการ

3. นโยบายด้านการบริหารงาน

  • ก�รปรับโครงสร้�งองค์กร       ผู้อนุมัติ คณะกรรมก�รบริห�ร
  • การปรับเปลี่ยนหน้าที่ของผู้บริหาร      ผู้อนุมัติ กรรมการผู้จัดการ
  • ก�รเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติง�นหรือสวัสดิก�ร    ผู้อนุมัติ กรรมก�รผู้จัดก�ร

4. นโยบ�ยด้�นพนักง�น

  • ก�รอนุมัติอัตร�ก�รปรับเงินเดือน โบนัส     ผู้อนุมัติ คณะกรรมก�รบริห�ร
  • การจัดหา ประเมินผลงาน ลงโทษ      ผู้อนุมัติ กรรมการผู้จัดการ
 หรือการลาออกของฝ่ายบริหาร

5. ก�รจัดซื้อสินทรัพย์ถ�วรต�มงบประม�ณ     ผู้อนุมัติ กรรมการผู้จัดการ

6. ก�รจัดซื้อสินทรัพย์ถ�วรนอกงบประม�ณ     ผู้อนุมัติ คณะกรรมก�รของบริษัท
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โครงสร้�งก�รถือหุ้นและก�รจัดก�ร

ชื่อผู้ถือหุ้น

ประเภท

จำ�นวนหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2556 ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2555

การถือหุ้น (ร้อยละ)

%

 1. กลุ่มจันศิริ

 2. บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

 3. กลุ่มนิรุตติน�นนท์

 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด

 5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

 6. THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE 

 7. สำ�นักง�นประกันสังคม (2 กรณี)

 8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PCL.

 9. NORTRUST NOMINEES LTD.

10. กลุ่มบุญมีโชติ

นิติบุคคล

  สัญช�ติไทย

  สัญช�ติต่�งด้�ว

  รวม

บุคคลธรรมด�

  สัญช�ติไทย

  สัญช�ติต่�งด้�ว

  รวม

  ยอดรวมทั้งสิ้น

หม�ยเหตุ: ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่ 28 สิงห�คม 2556 จ�กจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น 1,147,593,829 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท ในส่วนของบจก.
ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิในก�รออกคะแนนเสียงในก�รประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะมีผลให้คะแนนเสียงห�ยไปร้อยละ 6.93 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

ก�รกระจ�ยก�รถือหุ้นต�มประเภทของบุคคลที่ถือ

23.18

7.56

7.49

6.93

4.74

3.40

3.32

2.37

1.74

1.62

32.78

38.03

70.81

29.11

0.08

29.19

100.00

266,032,717

    86,758,201

85,927,218

79,503,905

   54,358,201

   38,992,600

  38,078,462

    27,176,441

    19,922,566

    18,560,745

33.16

38.52

71.68

28.31

0.01

28.32

100.00
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หม�ยเหตุ: นับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ร�ยชื่อคณะกรรมก�รบริษัท ณ วันที่ 1 มกร�คม 2556 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

 1. น�ยไกรสร จันศิริ

 2. น�ยเชง นิรุตติน�นนท์

 3. น�ยชวน ตั้งจันสิริ

 4. น�ยธีรพงศ์ จันศิริ

 5. น�ยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

 6. น�ยย�ซูโอะ โกโต้     

 7. น�ยท�เคฮิโกะ ค�คิอูชิ 

 8. น�ยช�น ติน คิง

 9. นายชาน ชู ชง

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

11. น�ยศักดิ์ เกี่ยวก�รค้�

12. พล.ต.ต.ประช� อนุเคร�ะห์ดิลก

13. น�ยกิติ ปิลันธนดิลก

14. ดร. ธรรมนูญ อ�นันโทไทย 

15. นายกีรติ อัสสกุล

รวม

เปรียบเทียบก�รถือหุ้นของคณะกรรมก�ร

   117,783,680

70,555,934

9,867,000

114,711,943

15,860,745

-

-

3,173,818

10,300,000

-

-

7,572

-

-

13,312

342,274,004

117,783,680

70,595,934

9,967,000

114,711,943

15,860,745

-

-

3,273,818

17,463,331

-

-

7,572

-

-

13,312

349,677,335
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ผลตอบแทนกรรมการ สำาหรับปี 2556 (บาท)

ผลตอบแทนอื่น ไม่มี

ผลตอบแทนผู้บริห�ร

ร�ยชื่อคณะกรรมก�รบริษัท

ค่�ตอบแทน
คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

ค่�ตอบแทน
กรรมการ

เบี้ยประชุม
กรรมการ

ค่�ตอบแทน
คณะกรรมก�ร

ชุดย่อย

รวม
ค่�ตอบแทน

ทั้งสิ้น

 1. น�ยไกรสร จันศิริ

 2. น�ยเชง นิรุตติน�นนท์

 3. น�ยชวน ตั้งจันสิริ

 4. น�ยธีรพงศ์ จันศิริ

 5. น�ยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

 6. น�ยย�ซูโอะ โกโต้ **     

 7. น�ยท�เคฮิโกะ ค�คิอูชิ 

 8. น�ยช�น ติน คิง **

 9. นายชาน ชู ชง

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

11. น�ยศักดิ์ เกี่ยวก�รค้�

12. พล.ต.ต.ประช� อนุเคร�ะห์ดิลก

13. น�ยกิติ ปิลันธนดิลก

14. ดร. ธรรมนูญ อ�นันโทไทย 

15. นายกีรติ อัสสกุล

ผลตอบแทนผู้บริหาร ประจำาปี 2556 (บาท)

ผู้บริห�รจำ�นวน 11 ท่�น

190,000

90,000

105,000

90,000

90,000

15,000

15,000

75,000

60,000

75,000

105,000

105,000

75,000

105,000

75,000

เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

67.86 ล้านบาท

540,000

270,000

270,000

270,000

270,000

270,000

270,000

170,000

270,000

270,000

285,000

285,000

285,000

285,000

285,000

585,000

285,000

285,000

80,000

240,000

120,000

480,000

730,000

360,000

375,000

440,000

360,000

285,000

285,000

245,000

330,000

345,000

1,215,000

795,000

645,000

870,000

360,000

หมายเหตุ ** น�ยช�น ติน คิง ล�ออกจ�กคณะกรรมก�รบริษัท เมื่อวันที่ 31 สิงห�คม 2556 และน�ยย�ซูโอะ โกโต้ ล�ออกจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
เมื่อวันที่ 16 ธันว�คม 2556
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ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง
จำ�นวนหุ้นที่ถือ

ในบริษัทที่เกี่ยวโยง
ตำาแหน่ง
ที่ TUFบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำ�กัด
(บริษัทย่อย 51.00%)

2. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำ�กัด
(บริษัทย่อย 51.00%)

น�ยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
นายประเสริฐ บุญมีโชติ
(บิด�น�ยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)
น�ยวัฒน� บุญมีโชติ
(น้องน�ยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)
น.ส.รุ่งทิว� บุญมีโชติ
(น้องน�ยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

น�ยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
นายประเสริฐ บุญมีโชติ
(บิด�น�ยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)
น�ยวัฒน� บุญมีโชติ
(น้องน�ยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)
น.ส.รุ่งทิว� บุญมีโชติ
(น้องน�ยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ

กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ

5,974,975
2,500,000

1,750,000

1,750,000 

3,974,850
3,000,000

900,000

900,000

11.9%
5.0%

3.5%

3.5%

13.2%
10.0%

3.0%

3.0%

ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียน
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ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงสำ�หรับปี 2556นโยบ�ยร�ค�

ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่�ลูกค้�ทั่วไป

ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่�ลูกค้�ทั่วไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-
  • ซื้อวัตถุดิบจ�ก TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 17,830,202 บ�ท 
  • ซื้อวัตถุดิบ (เปลือกกุ้ง) จ�ก TUS รวมทั้งปี เท่�กับ 8,767,540 บ�ท
  • ซื้อสินค้�จ�ก THD รวมทั้งปี เท่�กับ 346,826 บ�ท
  • ซื้อผ้�พันคอสำ�หรับชุดฟอร์มจ�ก TUM รวมทั้งปี เท่�กับ 12,118 บ�ท
  • ข�ยตัวอย่�งส่วนประกอบอ�ห�รแมวให้ TUM รวมทั้งปี เท่�กับ 100,694 บ�ท

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
  • จ่�ยค่�บริก�รท�งก�รตล�ดและค่�ใช้จ่�ยห้องทดลองให้ TUF รวมทั้งปี
 เท่�กับ 780,000 บ�ท
  • รับค่�น้ำ�เพื่อใช้ระหว่�งก่อสร้�งจ�ก TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 14,549 บ�ท

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-
  • ซื้อวัตถุดิบจ�ก TMK รวมทั้งปี เท่�กับ 49,988,624 บ�ท
  • ซื้อวัตถุดิบจ�ก TCM รวมทั้งปี เท่�กับ 30,799,508 บ�ท
  • ซื้อวัตถุดิบจ�ก TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 21,727,389 บ�ท
  • ซื้อบรรจุภัณฑ์ (กล่องกระด�ษ) จ�ก TUG รวมทั้งปี เท่�กับ 640,817 บ�ท
  • ซื้อบรรจุภัณฑ์ (ถุงพล�สติก) จ�ก OKF รวมทั้งปี เท่�กับ 78,495 บ�ท 
  • ซื้อผ้�พันคอสำ�หรับชุดฟอร์มจ�ก TUM รวมทั้งปี เท่�กับ 6,365 บ�ท
  • ข�ยสินค้�ให้ COSF รวมทั้งปี เท่�กับ 2,135,927,375 บ�ท
  • ข�ยวัตถุดิบและสินค้�ให้ TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 107,130,508 บ�ท
  • ข�ยสินค้�ให้ OKF รวมทั้งปี เท่�กับ 21,809,942 บ�ท
  • ข�ยวัตถุดิบให้ TFM รวมทั้งปี เท่�กับ 8,767,539 บ�ท
  • ข�ยตัวอย่�งกุ้งให้ TUH รวมทั้งปี เท่�กับ 26,225 บ�ท
  • ข�ยตัวอย่�งสินค้�ให้ SC รวมทั้งปี เท่�กับ 760 บ�ท

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-
  • จ่�ยค่�บริก�รท�งก�รตล�ดให้ TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 10,535,745 บ�ท
  • จ่�ยค่�บริก�รท�งก�รตล�ดให้ TUM รวมทั้งปี เท่�กับ 6,348,000 บ�ท
  • จ่�ยค่�ขนส่งให้ COSF รวมทั้งปี เท่�กับ 865,739 บ�ท
  • จ่�ยค่�เคลมสินค้�ให้ TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 99,259 บ�ท

ยอดสรุปต�มประเภทร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทมีร�ยก�รระหว่�งกันกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง โดยเมื่อพิจ�รณ�จ�กโครงสร้�งก�รถือหุ้น ขน�ดหรือคว�มมีนัยสำ�คัญของ
ร�ยก�รระหว่�งกันแล้ว ร�ยก�รดังกล่�วไม่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ที่อ�จมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นร�ยย่อย

ซึ่งร�ยก�รธุรกิจกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์หรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้เปิดเผย
ข้อมูลไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 9

ร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว นอกเหนือจ�กที่ได้เปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินมีดังนี้
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ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง
จำ�นวนหุ้นที่ถือ

ในบริษัทที่เกี่ยวโยง
ตำาแหน่ง
ที่ TUFบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

3. บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำ�กัด
(บริษัทย่อย 25.00%)

6. บริษัท จะนะ อุตสาหกรรมประมง จำากัด

7. บริษัท ที.ซี. ยูเนี่ยน อโกรเทค จำ�กัด

4. บริษัท จันศิริ เรียล เอสเตท จำ�กัด

5. บริษัท รวมสินไทยพัฒน�กิจ จำ�กัด

น�ยเชง นิรุตติน�นนท์

น�ยเชง นิรุตติน�นนท์

น�ยเชง นิรุตติน�นนท์

น�ยธีรพงศ์ จันศิริ
นายเดชพล จันศิริ
(บุตรน�ยไกรสร จันศิริ)
นายดิสพล จันศิริ
(บุตรน�ยไกรสร จันศิริ)
น�ยไกรสร จันศิริ
นางบุษกร จันศิริ
(คู่สมรสน�ยไกรสร จันศิริ)
น�ยชวน ตั้งจันสิริ

น�ยไกรสร จันศิริ
น�ยเชง นิรุตติน�นนท์
น�ยชวน ตั้งจันสิริ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

102,000

50,000

496,000

19,680,000
15,260,000

15,260,000

7,800,000
2,000,000

-

2,200
2,000
1,000

11.3%

25.0%

49.6%

32.8%
25.4%

25.4%

13.0%
3.4%

-

22.0%
20.0%
10.0%
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ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงสำ�หรับปี 2556นโยบ�ยร�ค�

ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่�ลูกค้�ทั่วไป

ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่�ลูกค้�ทั่วไป

ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่�ลูกค้�ทั่วไป

ค่�เช่�ส�ม�รถเทียบกับ
อัตร�ค่�เช่�ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- 
  • ซื้อวัตถุดิบจ�ก TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 636,173 บ�ท
  • ซื้อสินค้�จ�ก THD รวมทั้งปี เท่�กับ 192,192 บ�ท
  • ซื้อสินค้�จ�ก PPC รวมทั้งปี เท่�กับ 162,247 บ�ท
  • สั่งพิมพ์กล่องจ�ก TUG รวมทั้งปี เท่�กับ 75,405 บ�ท
  • ข�ยวัตถุดิบให้ TUM รวมทั้งปี เท่�กับ 10,354,616 บ�ท
  • ข�ยสินค้�ให้ TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 1,457,847 บ�ท
  • ข�ยสินค้�ให้ SC รวมทั้งปี เท่�กับ 1,007,840 บ�ท
  • ข�ยสินค้�ให้ PPC รวมทั้งปี เท่�กับ 33,300 บ�ท

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-
  • ซื้อวัตถุดิบจ�ก SC รวมทั้งปี เท่�กับ 94,032,341 บ�ท
  • ข�ยวัตถุดิบให้ TFM รวมทั้งปี เท่�กับ 35,449,152 บ�ท

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-
  • ซื้อวัตถุดิบจ�ก TUM รวมทั้งปี เท่�กับ 297,563,058 บ�ท 
  • ซื้อวัตถุดิบจ�ก TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 257,964,037 บ�ท
  • สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์จ�ก TUG รวมทั้งปี เท่�กับ 3,400 บ�ท
  • ข�ยวัตถุดิบให้ TFM รวมทั้งปี เท่�กับ 175,133,484  บ�ท
  • ข�ยวัตถุดิบให้ TUM รวมทั้งปี เท่�กับ 208,238 บ�ท

ร�ยก�รที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริก�ร ประกอบด้วย:-
จ่�ยค่�น้ำ�มันโซล่�และบริก�รตักถังปล�ให้ TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 427,081 บ�ท

ร�ยก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ระยะสั้น ประกอบด้วย:-
TUF, TUM และ SC จ่�ยค่�เช่�และค่�บริก�รอ�ค�รสำ�นักง�นกรุงเทพฯ จำ�นวนเงินรวมทั้งปี
เท่�กับ 25,074,126 บ�ท เนื่องจ�กบริษัทจำ�เป็นต้องมีสำ�นักง�นในกรุงเทพฯ เพื่อใช้ในก�ร
ประส�นง�นต่�งๆ โดยทำ�สัญญ�เช่�กับบริษัท จันศิริ เรียล เอสเตท จำ�กัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
หลักคือ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ ในอัตร�ค่�เช่� 270 บ�ทต่อต�ร�งเมตรต่อเดือน และค่�บริก�ร
ส่วนกล�ง 180 บ�ทต่อต�ร�งเมตรต่อเดือน ทั้งนี้ เป็นค่�เช่�เฉพ�ะพื้นที่เช่�ที่กำ�หนดเท่�นั้น 
ไม่รวมส�ธ�รณูปโภคอื่นๆ โดยมีกำ�หนดระยะเวล�ต�มสัญญ�เช่� 3 ปี และจะครบกำ�หนดใน
เดือนธันว�คม 2559

-ไม่มีร�ยก�ร-
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8. บริษัท ลัคกี้ ซูริมิ โปรดักส์ จำ�กัด

9. แพรุ่งทิว� (บุคคลธรรมด�)

12. บริษัท ไวยไทย จำ�กัด

10. แพป�ริช�ติ (บุคคลธรรมด�)

11. บริษัท เจมิไนยแอนด์แอสโซซิเอท จำ�กัด

น�ยเชง นิรุตติน�นนท์

น.ส.รุ่งทิว� บุญมีโชติ
(น้องน�ยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

น�ยเชง นิรุตติน�นนท์
น�ยไกรสร จันศิริ
น�ยชวน ตั้งจันสิริ
น�ยธีรพงศ์ จันศิริ

น.ส.ปาริชาติ บุญมีโชติ
(น้องน�ยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

นายเดชพล จันศิริ
(บุตรน�ยไกรสร จันศิริ)

กรรมการ

ญาติสนิท
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ญาติสนิท
กรรมการ

ญาติสนิท
กรรมการ

1

เจ้าของ

100,000
59,200
20,000
20,000

เจ้าของ

459,870

0.0%

100.0%

31.3%
18.5%
6.3%
6.3%

100.0%

92.0%

13. บริษัท อเฮด เวย์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำ�กัด น�ยเชง นิรุตติน�นนท์ กรรมการ 6,998 70.0%

ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง
จำ�นวนหุ้นที่ถือ

ในบริษัทที่เกี่ยวโยง
ตำาแหน่ง
ที่ TUFบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
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ค่�เช่�ส�ม�รถเทียบกับ
อัตร�ค่�เช่�ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่�ลูกค้�ทั่วไป

ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่� Supplier ทั่วไป

ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่�ลูกค้�ทั่วไป

ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่�ลูกค้�ทั่วไป

ร�ยก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ระยะสั้น ประกอบด้วย:-
TUF จ่�ยค่�เช่�และค่�บริก�ร สำ�หรับพ้ืนท่ีสำ�นักง�นและโรงง�นพร้อมเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่�งๆ
จำ�นวนเงินรวมทั้งปี เท่�กับ 6,006,300 บ�ท เนื่องจ�กบริษัทจำ�เป็นต้องใช้พื้นที่ในก�รขย�ย
กำ�ลังก�รผลิตในส่วนของไลน์ผลิตอ�ห�รสำ�เร็จรูปแช่แข็ง โดยทำ�สัญญ�เช่�กับบริษัท ลัคก้ี ซูริมิ
โปรดักส์ จำ�กัด ซ่ึงเดิมประกอบธุรกิจโรงง�นอุตส�หกรรมอ�ห�รเหมือนกัน และอยู่ไม่ไกลจ�ก
โรงง�น ในอัตร�ค่�เช่�และค่�บริก�ร 549,070 บ�ทต่อเดือน และเป็นค่�เช่�เฉพ�ะพื้นที่เช่�
และอุปกรณ์บ�งส่วนท่ีกำ�หนดเท่�น้ัน ไม่รวมส�ธ�รณูปโภคอ่ืนๆ ซ่ึงค่�ส�ธ�รณูปโภครวมท้ังปี
เท่�กับ 25,961,218 บ�ท โดยสัญญ�เช่�ดังกล่�ว มีกำ�หนดระยะเวล�ต�มสัญญ�เช่� 3 ปี 
และจะครบกำ�หนดในเดือนธันว�คม 2557 ซึ่งได้รับก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�ร
เรียบร้อยแล้ว

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-
  • ซื้อสินค้�จ�ก TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 1,460 บ�ท
  • ข�ยวัตถุดิบ (กุ้ง) ให้ TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 1,367,828 บ�ท

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เนื่องจ�กเป็น Supplier ประจำ� จึงติดต่อประส�นง�นได้สะดวก
และรวดเร็ว ประกอบด้วย:-
  • รับค่�หัวล�กตู้สินค้� จ�ก TUM รวมทั้งปี เท่�กับ 35,632,593 บ�ท
  • รับค่�หัวล�กตู้สินค้� จ�ก TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 4,291,678 บ�ท
  • รับค่�หัวล�กตู้สินค้� จ�ก APC รวมทั้งปี เท่�กับ 4,013,550 บ�ท
  • รับค่�หัวล�กตู้สินค้� จ�ก SC รวมทั้งปี เท่�กับ 96,204 บ�ท

ซ่ึงร�ยก�รดังกล่�วได้รับก�รอนุมัติวงเงินไม่เกิน 100 ล้�นบ�ทต่อปี สำ�หรับก�รทำ�ร�ยก�รเก่ียวโยง
จ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษ�ยน 2554 เรียบร้อยแล้ว

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-
  • ซื้อสินค้�จ�ก TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 8,032 บ�ท
  • ข�ยวัตถุดิบ (กุ้ง) ให้ TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 843,979,702 บ�ท

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-
  • ซื้อสินค้�จ�ก  THD รวมทั้งปี เท่�กับ 524,417 บ�ท

ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่�ลูกค้�ทั่วไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-
  • ข�ยสินค้�ให้ COSI รวมทั้งปี เท่�กับ 33,923,220 บ�ท

ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงสำ�หรับปี 2556นโยบ�ยร�ค�
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14. บริษัท ไทยพัฒน� สแตนเลส สตีล จำ�กัด

15. บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำ�กัด
(บริษัทย่อย 51.00%)

16. บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำ�กัด 
(บริษัทร่วม 20.00%)

น�ยเชง นิรุตติน�นนท์
น�ยชวน ต้ังจันสิริ

น�ยเชง นิรุตติน�นนท์

น�ยไกรสร จันศิริ
น�ยช�น ติน คิง
น�ยธีรพงศ์ จันศิริ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

20,000
5,000

120,181USD*

475,000
124,999

8,333

40.0%
10.0%

6.2%

9.5%
2.5%
0.2%

17. บริษัท ทีเอ็น ฟ�ยน์ เคมีคอลส์ จำ�กัด 
(บริษัทร่วม 48.97%)

น�ยธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการ 1 0%

ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง
จำ�นวนหุ้นที่ถือ

ในบริษัทที่เกี่ยวโยง
ตำาแหน่ง
ที่ TUFบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
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ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่�ลูกค้�ทั่วไป

ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่�ลูกค้�ทั่วไป

ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่�ลูกค้�ทั่วไป

ร�ยก�รเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริก�ร ประกอบด้วย:-
  • รับค่�ผลิตเครื่องมือจ�ก TUM รวมทั้งปี เท่�กับ 73,394,291 บ�ท
  • รับค่�ซ่อมแซมอุปกรณ์จ�ก TUM รวมทั้งปี เท่�กับ 25,840,072 บ�ท
  • รับค่�ผลิตเครื่องมือจ�ก TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 10,248,932 บ�ท
  • รับค่�ซ่อมแซมอุปกรณ์จ�ก TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 1,511,540 บ�ท
  • รับค่�ผลิตอุปกรณ์จ�ก SC รวมทั้งปี เท่�กับ 689,000 บ�ท
  • รับค่�ผลิตอุปกรณ์จ�ก APC รวมทั้งปี เท่�กับ 310,280 บ�ท
  • รับค่�ซ่อมแซมอุปกรณ์จ�ก SC รวมทั้งปี เท่�กับ 63,000 บ�ท

ซ่ึงร�ยก�รดังกล่�วได้รับก�รอนุมัติวงเงินไม่เกิน 150 ล้�นบ�ทต่อปี สำ�หรับก�รทำ�ร�ยก�รเก่ียวโยง
จ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษ�ยน 2554 เรียบร้อยแล้ว

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-
  • ซื้อสินค้�จ�ก COSI รวมทั้งปี เท่�กับ 10,913 บ�ท
  • ข�ยสินค้�ให้ COSI รวมทั้งปี เท่�กับ 917,024,474 บ�ท
  • ข�ยสินค้�ให้ TUM รวมทั้งปี เท่�กับ 392,035,907 บ�ท
  • ข�ยสินค้�ให้ COSF รวมทั้งปี เท่�กับ 44,238,898 บ�ท

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-
รับค่�ที่ปรึกษ�ตล�ดเวียดน�มจ�ก TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 949,092 บ�ท

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-
  • รับค่�ดูแลปรับปรุงข้อมูลและจัดกิจกรรมผ่�นเว็บไซต์ “fisho.com” จ�ก THD จำ�นวน

เงินรวมทั้งปี เท่�กับ 149,338 บ�ท เพื่อใช้เว็บไซด์ดังกล่�วเป็นอีกหนึ่งช่องท�งในก�ร
ประช�สัมพันธ์

  • รับค่�บริก�รประมูลผ่�นเว็บไซต์จ�ก TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 360,000 บ�ท
  • รับค่�บริก�รประมูลผ่�นเว็บไซต์จ�ก TUM รวมทั้งปี เท่�กับ 340,000 บ�ท
  • รับค่�บริก�รประมูลผ่�นเว็บไซต์จ�ก PPC รวมทั้งปี เท่�กับ 100,500 บ�ท

ร�ยก�รเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริก�ร ประกอบด้วย:-
  • ซื้อรถยนต์จ�ก TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 841,122 บ�ท

ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่�ลูกค้�ทั่วไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-
  • ซื้อสินค้�จ�ก TUM รวมทั้งปี เท่�กับ 17,763,679 บ�ท
  • ซื้อสินค้�จ�ก TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 6,231,650 บ�ท

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-
  • จ่�ยค่�บริก�รก�รข�ย ค่�น้ำ� ค่�ไฟฟ้� และค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ ให้ TUM รวมทั้งปี เท่�กับ 

17,844,530 บ�ท
  • จ่�ยค่�วิเคร�ะห์ห้องแลบให้ TUF รวมทั้งปี เท่�กับ 77,200 บ�ท

ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงสำ�หรับปี 2556นโยบ�ยร�ค�
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18. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ปร็อปเปอร์ตี้ส์ จำ�กัด

19. บริษัท เจมิไนย วอเตอร์คร๊�ฟท์ จำ�กัด

20. บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 
(มหาชน)

21. บริษัท ฟิล-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำ�กัด
(Phil-Union Frozen Foods, inc.)

22. บริษัท แฟคตอรี่ สตอเรจ เซอร์วิส จำ�กัด

น�ยไกรสร จันศิริ
นางบุษกร จันศิริ
(คู่สมรสน�ยไกรสร จันศิริ)
น�ยธีรพงศ์ จันศิริ
นายเดชพล จันศิริ
(บุตรน�ยไกรสร จันศิริ)
นายดิสพล จันศิริ
(บุตรน�ยไกรสร จันศิริ)
น�ยชวน ตั้งจันสิริ

นายเดชพล จันศิริ
(บุตรน�ยไกรสร จันศิริ)

น�ยธีรพงศ์ จันศิริ

น�ยเชง นิรุตติน�นนท์

น�ยนคร นิรุตติน�นนท์
(บุตรน�ยเชง นิรุตติน�นนท์)

กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
กรรมการ

ญาติสนิท
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ญาติสนิท
กรรมการ

16,300
7,700

2,400
1,800

1,800

-

400,000

-

149,996

300,000

54.3%
25.7%

8.0%
6.0%

6.0%

-

80%

-

100.0%

60.0%

หม�ยเหตุ:
 • ร�ยก�รธุรกิจปกติ เป็นก�รซ้ือข�ยวัตถุดิบต�มธุรกิจปกติ ซ่ึงมีเง่ือนไขก�รค้�ท่ัวไป และได้รับอนุมัติหลักก�รจ�กท่ีประชุมคณะกรรมก�ร
 ของบริษัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 สิงห�คม 2551
 • ร�ยก�รที่ 4, 8, 13 และ 17-20 กรรมก�รของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้แก่ น�ยไกรสร จันศิริ
 น�ยเชง นิรุตติน�นนท์ น�ยชวน ตั้งจันสิริ น�ยธีรพงศ์ จันศิริ และน�ยช�น ติน คิง ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวโยงกันไม่ถึง 10% 

ของทุนจดทะเบียน แต่เป็นกรรมก�รของบริษัท ที่เกี่ยวโยงกัน
 • ร�ยก�รที่ 15 เนื่องจ�กบริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำ�กัด เป็นบริษัทที่ประเทศเวียดน�ม ไม่ส�ม�รถระบุจำ�นวนหุ้นที่กรรมก�รเข้�ไป

ถือได้ จึงระบุเป็นเงินลงทุนแทน

ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง
จำ�นวนหุ้นที่ถือ

ในบริษัทที่เกี่ยวโยง
ตำาแหน่ง
ที่ TUFบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
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ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่�ลูกค้�ทั่วไป

ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่�ลูกค้�ทั่วไป

ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่�ลูกค้�ทั่วไป

ร�ค�ตล�ด
เทียบเท่�ลูกค้�ทั่วไป

ค่�เช่�ส�ม�รถเทียบกับ
อัตร�ค่�เช่�ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

-ไม่มีร�ยก�ร-

-ไม่มีร�ยก�ร-

-ไม่มีร�ยก�ร-

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-
  • ข�ยสินค้� ให้ COSF รวมทั้งปี เท่�กับ 744,241,395 บ�ท

ร�ยก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ระยะสั้น ประกอบด้วย:-
TUM จ่�ยค่�เช่�และค่�บริก�ร สำ�หรับพื้นที่สำ�นักง�นและโรงง�น จำ�นวนเงินรวมทั้งปี เท่�กับ 
9,614,865 บ�ท เน่ืองจ�กบริษัทจำ�เป็นต้องใช้พ้ืนท่ีในก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิต ในส่วนของก�ร
บรรจุภัณฑ์และติดฉล�ก โดยทำ�สัญญ�เช่�กับบริษัท แฟคตอรี่ สตอเรจ เซอร์วิส จำ�กัด ค่�เช่�
และค่�บริก�ร 696,345 บ�ทต่อเดือน สำ�หรับพื้นที่ 10,713 ต�ร�งเมตรไม่รวมส�ธ�รณูปโภค
อ่ืนๆ ซ่ึงค่�ส�ธ�รณูปโภครวมท้ังปี เท่�กับ 6,970,349 บ�ทโดย สัญญ�เช่�ดังกล่�ว มีกำ�หนด
ระยะเวล�ต�มสัญญ�เช่� 3 ปี และจะครบกำ�หนดในเดือนกรกฎ�คม 2559 ซ่ึงได้รับก�รอนุมัติ
จ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รเรียบร้อยแล้ว

นอกจ�กนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีก�รทำ�ประกันภัยทรัพย์สินกับบริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 
และบริษัท เอเชีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำ�กัด ซึ่งเป็นน�ยหน้�รับประกันภัย โดยมีลักษณะคว�มสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
เนื่องจ�กมีกรรมก�รและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ น�ยชวน ตั้งจันสิริ และทั้งปี 2556 ที่ผ่�นม� บริษัทและบริษัทย่อยมีก�รจ่�ยค่�เบี้ย
ประกันภัยผ่�นบริษัททั้งสองรวม 122,490,062 บ�ท

ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงสำ�หรับปี 2556นโยบ�ยร�ค�
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

เรียน คณะกรรมก�รบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้�นก�รบัญชีก�รเงิน ก�รบริห�รองค์กร กฎหม�ย ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเส่ียง คณะกรรมก�รตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติ
ต�มข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ได้เป็นผู้บริห�ร พนักง�น หรือท่ีปรึกษ�ใดๆ
ของบริษัท

ในปี 2556 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมทั้งสิ้น 18 ครั้ง ดังนี้

1.  น�ยศักดิ์ เกี่ยวก�รค้�

  • กรรมก�รอิสระ   ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ   เข้�ร่วมประชุม 18 ครั้ง

2.  พล.ต.ต.ประช� อนุเคร�ะห์ดิลก

  • กรรมก�รอิสระ   กรรมก�รตรวจสอบ    เข้�ร่วมประชุม 18 ครั้ง

3.  น�ยกิติ ปิลันธนดิลก

  • กรรมก�รอิสระ   กรรมก�รตรวจสอบ    เข้�ร่วมประชุม 17 ครั้ง

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มขอบเขตที่คณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้กำ�กับดูแลต�มกฎบัตรของคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ คณะกรรมก�รตรวจสอบขอร�ยง�นก�รปฏิบัติหน้�ที่ในรอบปี 2556 ดังนี้

1. สอบท�นงบก�รเงินประจำ�ปี 2555 ของบริษัทและบริษัทย่อย และงบก�รเงินร�ยไตรม�สของปี 2556 รวม 3 ไตรม�ส ได้เชิญ
 ผู้สอบบัญชีและผู้บริห�รร่วมประชุมเก่ียวกับก�รจัดทำ�งบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีและม�ตรฐ�นก�รบัญชี  เพ่ือให้ม่ันใจว่�
 งบก�รเงินที่ผู้สอบบัญชีร�ยง�นแสดงคว�มเห็นถูกต้องต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี และเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ ครบถ้วนและ

เชื่อถือได้ ข้อสังเกตและข้อแนะนำ�ของผู้สอบบัญชีได้รับก�รพิจ�รณ�และนำ�ม�ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่�งเหม�ะสม  
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีเป็นก�รเฉพ�ะ 1 ครั้ง ผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่�ไม่มีปัญห�ในก�รปฏิบัติง�นและมี
คว�มเป็นอิสระ รวมทั้งได้รับคว�มร่วมมือจ�กผู้บริห�รเป็นอย่�งดี ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีกลุ่มบริษัทให้ก�รยืนยันว่�ระบบบัญชีของ
บริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิผล เชื่อมั่นว่�ได้มีก�รรวบรวมและบันทึกร�ยก�รบัญชีครบถ้วนถูกต้องต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่ใช้อยู่

 ในปัจจุบัน จ�กผลก�รสอบท�นร�ยง�นและคำ�ชี้แจงของผู้บริห�รและผู้สอบบัญชี คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่�งบก�รเงินของ
 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป มีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ ครบถ้วน และเป็นท่ีเช่ือถือได้

2. ก�รสอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยใน คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นและประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทและ
บริษัทย่อย โดยพิจ�รณ�จ�กแผนง�นและร�ยง�นของส�ยง�นตรวจสอบอย่�งสม่ำ�เสมอ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นส�ระสำ�คัญ และ

 ส�ยง�นตรวจสอบได้ร�ยง�นโดยสรุปว่� ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทและบริษัทย่อยมีประสิทธิภ�พเพียงพอต่อก�รป้องกัน
และค้นพบก�รทุจริตได้  รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้ร�ยง�นว่�ระบบก�รควบคุมภ�ยในท�งก�รเงินมีคว�มเพียงพอและเหม�ะสม  คณะ
กรรมก�รตรวจสอบจึงเห็นว่�ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทและบริษัทย่อยมีคว�มเพียงพอและเหม�ะสม สำ�หรับก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง บริษัทได้ว่�จ้�งบริษัทผู้ชำ�น�ญก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทระดับองค์กร มีผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�ร
คว�มเสี่ยงเป็นผู้ประส�นง�น คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่�ยังอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร
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3. ก�รสอบท�นก�รเปิดเผยร�ยก�รเกี่ยวโยงกันและก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตล�ดหลักทรัพย์และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในปี 2556 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับก�รยืนยันจ�กผู้บริห�ร

 ว่�บริษัทและผู้บริห�รได้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดต่�งๆ มีก�รเปิดเผยร�ยก�รเกี่ยวโยงกันต�มประก�ศคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด จ�กร�ยง�นและคำ�ยืนยันของผู้บริห�รที่รับผิดชอบและผลก�รสอบท�นของคณะ

 กรรมก�รตรวจสอบเห็นว่�บริษัทได้ปฏิบัติและมีก�รเปิดเผยร�ยก�รเกี่ยวโยงกันอย่�งถูกต้องเป็นไปต�มกฎหม�ย ข้อกำ�หนด  
และกฎระเบียบ

4. คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ไปตรวจเยี่ยมบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศรวม 9 บริษัท ได้ประชุมร่วมกับผู้บริห�รของแต่ละบริษัท  
สอบท�นระบบก�รปฏิบัติง�น ระบบก�รควบคุมภ�ยใน ระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ระบบก�รบริห�รสิ่งแวดล้อม ปัญห�เกี่ยวกับ
งบก�รเงิน ปัญห�เก่ียวกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภ�ยใน รวมท้ังเข้�เย่ียมชมโรงง�นเพ่ือดูกระบวนก�รผลิต ก�รบริห�รคลังสินค้�

 และสภ�พแวดล้อมทั่วไป

5. คณะกรรมก�รตรวจสอบส�ม�รถปฏิบัติหน้�ท่ีต�มกฎบัตรโดยไม่ถูกจำ�กัดขอบเขต ส�ม�รถขอข้อมูลได้โดยไม่จำ�กัด คณะกรรมก�ร
 ตรวจสอบได้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นด้วยตนเองแล้ว ผลก�รประเมินอยู่ในระดับดี และเป็นผู้ให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�
 คว�มดีคว�มชอบ ก�รเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้�ย ผู้จัดก�รทั่วไป - ส�ยง�นตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบง�นตรวจสอบ

ภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

6. ก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2557 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่�นม�
เป็นที่น่�พอใจ และได้พิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสอบท�นคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่�ถูกต้องต�ม
หลักเกณฑ์ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด คณะกรรมก�รตรวจสอบจึงได้เสนอต่อ

 คณะกรรมก�รบริษัท เพื่อพิจ�รณ�เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งน�ยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ น�งส�วรุ้งนภ� เลิศสุวรรณกุล 
หรือ น�งส�วพิมพ์ใจ ม�นิตขจรกิจ หรือ น�งส�วรสพร เดชอ�คม หรือน�งส�วสุมน� พันธ์พงษ์ส�นนท์ จ�กบริษัทสำ�นักง�น 
เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและกำ�หนดค่�ตอบแทนประจำ�ปี 2557

พล.ต.ต. ประช� อนุเคร�ะห์ดิลก
กรรมก�รตรวจสอบ

น�ยศักดิ์ เกี่ยวก�รค้�
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

น�ยกิติ ปิลันธนดิลก
กรรมก�รตรวจสอบ
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บทร�ยง�นและก�รวิเคร�ะห์ของฝ่�ยบริห�ร

ภ�พรวม

ไม่มีคำ�บรรย�ยใดที่จะอธิบ�ยปี 2556 ได้ดีไปกว่�ปีแห่งเจ้�พ�ยุ (Perfect Storm) สำ�หรับบริษัทฯ แม้ว่�ในหล�ยๆ ปีที่ผ่�นม�คว�มสมดุล
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Portfolio of products) จะเป็นปัจจัยสำ�คัญท่ีทำ�ให้บริษัทฯ มีผลกำ�ไรอย่�งสม่ำ�เสมอ  อย่�งไรก็ต�มปัจจัยลบหล�ยปัจจัย
ที่เข้�ม�พร้อมกันในปี 2556 ทั้งจ�กธุรกิจปล�ทูน่� กลุ่มธุรกิจกุ้ง ธุรกิจอ�ห�รสัตว์เลี้ยง และธุรกิจปล�ซ�ร์ดีนแมคเคอเรล
ได้กดดันคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรตลอดทั้งปี โดยกำ�ไรสุทธิลดลงถึง 39% จ�กปีก่อนหน้�

อย่�งไรก็ต�ม ยอดข�ยร�ยปีและร�ยไตรม�สยังคงทำ�สถิติสูงสุดใหม่อย่�งต่อเน่ืองซ่ึงเป็นผลม�จ�กก�รปรับร�ค�ข�ยเพ่ิมข้ึน โดยยอดข�ย
เพิ่มขึ้น 5.7% ม�อยู่ที่ระดับ 112,813 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้น 6.4% ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ม�อยู่ที่ 3,663 ล้�นเหรียญสหรัฐ  
ขณะที่ปริมาณการขายลดลงจากปีก่อนหน้าในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ โดยผลการดำาเนินงานของธุรกิจแบบรับจ้างผลิตเพื่อการส่งออกจาก
ประเทศไทยได้รับผลกระทบม�กท่ีสุด ขณะท่ีผลก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจในต่�งประเทศท้ังท่ีเป็นแบรนด์ของบริษัทฯ และธุรกิจจัดจำ�หน่�ย
สินค้�โภคภัณฑ์มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีกว่�เนื่องจ�กคว�มเป็นผู้นำ�ในตล�ดและภ�วะก�รแข่งขันภ�ยในประเทศ    

แม้ว่�ธุรกิจปล�ทูน่�ยังคงเป็นธุรกิจที่มีสัดส่วนต่อยอดข�ยรวมม�กที่สุด อย่�งไรก็ต�มก�รเติบโตของยอดข�ยของบริษัทฯ ในปี 2556 
มีส�เหตุหลักม�จ�กยอดข�ยที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจกุ้ง (ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งและอ�ห�รกุ้ง) และผลิตภัณฑ์อ�ห�รสัตว์
เลี้ยง ขณะที่ยอดข�ยจ�กปล�ซ�ร์ดีนและแมคเคอเรลมีก�รเติบโตที่ลดลง ทั้งนี้ร�ค�ข�ยของทุกกลุ่มธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้น 14% เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้� โดยปริม�ณก�รข�ยท่ีเพ่ิมข้ึนและร�ค�ข�ยท่ีสูงข้ึนส่งผลให้กลุ่มธุรกิจกุ้งและอ�ห�รสัตว์เล้ียงมีสัดส่วนต่อยอดข�ยรวม
เพ่ิมข้ึนส่งผลให้สัดส่วนของธุรกิจปล�ทูน่�ต่อยอดข�ยโดยรวมลดลงเล็กน้อยม�อยู่ท่ี 47% เทียบกับระดับปกติท่ีประม�ณ 49%-50%

ท้ังน้ีปัจจัยสำ�คัญท่ีทำ�ให้ร�ค�ข�ยผลิตภัณฑ์กุ้งเพ่ิมข้ึนเกิดจ�กก�รปรับร�ค�ข�ยอย่�งมีนัยสำ�คัญอันเน่ืองม�จ�กภ�วะข�ดแคลนกุ้งท่ัวโลก
ซึ่งเป็นผลกระทบจ�กโรคระบ�ด EMS (Early Mortality Syndrome) โดยร�ค�ข�ยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์กุ้งของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 21%

สำ�หรับก�รเติบโตของปริม�ณก�รข�ยของแต่ละกลุ่มธุรกิจหลักน้ัน พบว่�ปริม�ณก�รข�ยของผลิตภัณฑ์อ�ห�รสัตว์น้ำ�ลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ
โดยลดลง 33% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้� ปล�ซ�ร์ดีนและแมคเคอเรลลดลง 17% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้� แต่ปริม�ณก�รข�ย
ผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งเพ่ิมข้ึน 7% เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้� รวมท้ังผลิตภัณฑ์อ�ห�รสัตว์เล้ียงเติบโต 15% เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้�เช่นกัน
ขณะที่ปริม�ณก�รข�ยผลิตภัณฑ์ปล�ทูน่�ลดลงเล็กน้อยประม�ณ 3% ก�รเติบโตของยอดข�ยของกลุ่มธุรกิจกุ้งเป็นผลม�จ�กก�รรวม
งบก�รเงินของ บริษัท แพ็คฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน) (PPC) เข้�ม�ตั้งแต่เดือนมีน�คม 2556 และผลก�รดำ�เนินง�นที่แข็งแกร่งของ
บริษัทลูกในสหรัฐอเมริก� นอกจ�กนั้นก�รเพิ่มขึ้นของยอดข�ยของอ�ห�รสัตว์เลี้ยงเป็นผลจ�กก�รเพิ่มขึ้นของยอดข�ยของบริษัทลูก
ในสหรัฐอเมริก�ในช่วงคร่ึงหลังของปี สำ�หรับปล�ทูน่�น้ัน คว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบท่ีเกิดข้ึนตลอดท้ังปีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ก�รซ้ือของลูกค้�แบบรับจ้�งผลิต กล่�วคือลูกค้�มีก�รชะลอก�รส่ังซ้ือสินค้�เกือบ 3 ไตรม�สก่อนท่ีจะกลับม�ส่ังซ้ือสินค้�เพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง
ในไตรม�สสุดท้�ยของปี

ส�เหตุสำ�คัญที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลก�รดำ�เนินง�นของปี 2556 มีดังนี้
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1) คว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบปล�ทูน่�ตลอดทั้งปี

ร�ค�วัตถุดิบปล�ทูน่�ปรับตัวสูงขึ้นและทดสอบร�ค�สูงสุดในอดีตที่ 2,350 เหรียญสหรัฐต่อตันอีกครั้งในไตรม�สที่ 1 (ซึ่งร�ค�สูงสุดนี้
เคยเกิดขึ้นในเดือนกันย�ยนปี 2555) แต่ได้เริ่มปรับตัวลดลงอย่�งต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภ�คมจนกระทั่งต้นไตรม�สที่ 4/2556 
โดยร�ค�ได้ปรับตัวลงลึกอย่�งรวดเร็วในระหว่�งไตรม�สสุดท้�ยและยังคงลดลงต่อเนื่องม�จนถึงต้นปี 2557 กล่�วอีกนัยหนึ่งคือร�ค�
ปล�ทูน่�ปรับตัวลงม�ตลอดจนม�อยู่ที่ 1,400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ณ สิ้นปี 2556 จ�กระดับสูงสุดในเดือนเมษ�ยน จ�กรูปแบบร�ค�
ที่ผันผวนในระดับสูงนี้ส่งผลให้ลูกค้�เกิดคว�มไม่มั่นใจและชะลอก�รสั่งซื้อสินค้� ส่งผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถของบริษัทฯ ในก�ร
ปรับร�ค�ข�ยให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วได้ทันโดยเฉพ�ะกับธุรกิจรับจ้�งผลิต กล่�วโดยสรุปก็คือ ยอดข�ย
เติบโตได้ช้�และอัตร�ก�รทำ�กำ�ไรถูกกดดันดังจะเห็นได้จ�กผลประกอบก�ร ท้ังน้ีสถ�นก�รณ์ได้เร่ิมเปล่ียนแปลงไปในท�งท่ีดีข้ึนในปล�ย
ไตรม�สที่ 4/2556 เมื่อร�ค�ปล�ทูน่�ได้ปรับลดลงจนกระตุ้นคว�มสนใจของผู้ซื้อและคว�มต้องก�รที่จะสต๊อกสินค้�อีกครั้งหนึ่ง
จ�กภ�วะธุรกิจที่เริ่มกลับม�ฟื้นตัวอีกครั้งในปล�ยปี 2556  บริษัทฯ หวังว่�ต้นทุนที่ต่ำ�ลงของผู้ซื้อและผู้บริโภคขั้นสุดท้�ย อ�จหม�ย
ถึงก�รฟื้นตัวอย่�งยั่งยืนของก�รบริโภคและอุตส�หกรรมโดยเฉพ�ะธุรกิจรับจ้�งผลิตในปี 2557 

2) ร�ค�วัตถุดิบกุ้งปรับตัวขึ้นทำ�สถิติใหม่ท่�มกล�งภ�วะข�ดแคลนอุปท�นจ�กโรคระบ�ด EMS ในประเทศไทย

ปี 2556 เป็นปีที่เลวร้�ยที่สุดในรอบ 10 ปีสำ�หรับผลผลิตกุ้งในประเทศไทย ทั้งนี้ก�รระบ�ดของโรค EMS (ซึ่งจนถึงปัจจุบันก็ยัง
ส่งผลกระทบต่อประเทศจีน เวียดน�ม และม�เลเซียนั้น) รุนแรงม�กกว่�ที่ค�ดไว้ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้แปรรูปกุ้ง
ตลอดจนธุรกิจรับจ้�งผลิตของบริษัทฯ ที่มีฐ�นก�รผลิตในประเทศไทย โดยที่แย่ที่สุดก็คือก�รที่ผลผลิตกุ้งในประเทศไทยลดลง
ม�กกว่�คร่ึงจ�กระดับปกติม�อยู่ท่ีระดับ 250,000 - 260,000 ตัน ขณะท่ีร�ค�วัตถุดิบกุ้งในประเทศปรับตัวเพ่ิมข้ึนม�กกว่�สองเท่�ตัวจ�ก
ระดับร�ค�ปกติ ร�ค�วัตถุดิบที่สูงขึ้นจนทำ�สถิติใหม่และภ�วะข�ดแคลนอุปท�นส่งผลให้ผู้ประกอบก�รธุรกิจแปรรูปกุ้งเกือบทั้งหมดใน
ประเทศมีผลก�รดำ�เนินง�นข�ดทุนอย่�งม�ก ซึ่งผลกระทบนี้เกิดขึ้นอย่�งรุนแรงโดยเฉพ�ะในช่วงครึ่งแรกของปี โดยธุรกิจแปรรูปกุ้ง
ในประเทศของบริษัทฯ ก็ประสบภ�วะข�ดทุนเช่นกัน

ในขณะท่ีอุตส�หกรรมพย�ย�มห�ส�เหตุของโรคระบ�ด EMS รวมถึงวิธีก�รรักษ�โรคน้ัน สถ�นก�รณ์ด้�นอุปท�นกุ้งในช่วงคร่ึงหลังของปี
ยังไม่ดีขึ้น อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่สำ�คัญเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้โดยก�รปรับร�ค�ข�ยอย่�งมีนัยสำ�คัญ ก�รนำ�เข้�
วัตถุดิบกุ้งบ�งส่วนจ�กประเทศท่ีไม่มีโรค EMS ตลอดจนห�วิธีก�รลดต้นทุนก�รผลิตของบริษัทฯ อย่�งจริงจัง ก�รปรับกลยุทธ์ดังกล่�ว
ทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ที่น่�แปลกใจ กล่�วคือบริษัทฯ ส�ม�รถกลับม�มีกำ�ไรในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 ได้แม้ว่�จะข�ดทุนในช่วงครึ่งแรก
ของปีก็ต�ม อย่�งไรก็ต�มแม้ว่�จะมีกำ�ไรแต่อัตร�ก�รทำ�กำ�ไรโดยรวมค่อนข้�งน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้� ทั้งนี้แนวโน้มอุปท�นกุ้งใน
ระยะสั้นยังคงไม่ชัดเจนตร�บที่โรคระบ�ด EMS ยังคงอยู่ในประเทศไทยและยังไม่ส�ม�รถห�วิธีก�รรักษ�ที่มีประสิทธิภ�พได้ แม้ว่�
อุตส�หกรรมโดยรวมจะค�ดหวังว่�ผลผลิตที่ดีขึ้นจ�กปีก่อนก็ต�ม 

3) ผลดำ�เนินง�นที่ข�ดทุนอย่�งต่อเนื่องของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจอ�ห�รสัตว์เลี้ยงในสหรัฐอเมริก�

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีประกอบธุรกิจอ�ห�รสัตว์เล้ียงในสหรัฐอเมริก�ยังคงประสบกับภ�วะข�ดทุนซ่ึงเป็นผลม�จ�กก�รบริห�รจัดก�ร
ธุรกิจที่ยังไม่ดีพอแม้ว่�จะดำ�เนินธุรกิจม�กว่� 2 ปีแล้วก็ต�ม โดยในไตรม�สสุดท้�ยของปีหน่วยธุรกิจนี้จำ�เป็นต้องบันทึกร�ยก�รตัด
จำ�หน่�ยสินค้�คงเหลือและค่�ใช้จ่�ยพิเศษอื่นๆ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องม�จ�กก�รปรับโครงสร้�งธุรกิจครั้งสำ�คัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 
เพื่อที่จะลดคว�มหล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์และขน�ดของธุรกิจลงส่งผลให้เกิดผลข�ดทุนค่อนข้�งม�ก แต่อย่�งไรก็ต�มบริษัทฯ ยังคง
มีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจอ�ห�รสัตว์เลี้ยงในสหรัฐอเมริก� โดยเฉพ�ะในกลุ่มสินค้�ที่มีคุณภ�พสูง (Premium segment) 
ทั้งนี้บริษัทฯ ค�ดว่�จะเห็นธุรกิจนี้ปรับตัวดีขึ้นในเวล�ไม่น�นหลังจ�กคว�มพย�ย�มในก�รปรับโครงสร้�งธุรกิจในปี 2556
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ธุรกิจปลาทูน่า

ยอดข�ยของธุรกิจปล�ทูน่�มีมูลค่�เท่�กับ 53,366 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึน 4% จ�ก 51,127 ล้�นบ�ทในปี 2555 ขณะท่ีปริม�ณข�ย (ตัน)
ลดลง 3% ก�รเพิ่มขึ้นของยอดข�ยเป็นผลม�จ�กก�รปรับร�ค�ข�ยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รปรับร�ค�ในช่วงต้นปีหลังจ�กร�ค�
วัตถุดิบทำ�สถิติใหม่เป็นประวัติก�รณ์ในช่วง 5 เดือนแรกของปี อย่�งไรก็ต�มปริม�ณก�รข�ยท่ีปรับตัวลดลงโดยเฉพ�ะในส่วนของธุรกิจ
รับจ้�งผลิต เกิดจ�กร�ค�วัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อก�รบริโภคในระยะสั้นและก่อให้เกิดก�รชะลอก�รสั่งซื้อของลูกค้� 
นอกจ�กนี้สถ�นก�รณ์คว�มไม่มั่นคงท�งก�รเมืองในประเทศตะวันออกกล�งก็ส่งผลให้ยอดข�ยของธุรกิจรับจ้�งผลิตช้�ลง เป็นที่น่�
แปลกใจที่ก�รลดลงอย่�งรวดเร็วของร�ค�วัตถุดิบปล�ทูน่�ในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 ซึ่งเป็นผลจ�กปริม�ณก�รจับปล�ที่ดีไม่ได้ช่วย
ให้สถ�นก�รณ์ก�รสั่งซื้อสินค้�ของลูกค้�รับจ้�งผลิตดีขึ้น เนื่องจ�กลูกค้�ธุรกิจรับจ้�งผลิตยังคงซื้อสินค้�ในปริม�ณน้อยและมีแนวโน้ม
ที่จะรอร�ค�ต่ำ�ที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้ โดยคำ�สั่งซื้อของธุรกิจรับจ้�งผลิตเริ่มกลับเข้�ม�ในไตรม�สที่ 4 หลังจ�กร�ค�วัตถุดิบลดลง
ม�กกว่� 25% จ�กจุดสูงสุดที่ 2,350 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทั้งนี้ปริม�ณก�รข�ยและอัตร�ก�รทำ�กำ�ไรของธุรกิจรับจ้�งผลิตปล�ทูน่�
ของบริษัทฯ นั้นได้รับผลกระทบตลอดทั้งปี ขณะที่ยอดข�ยของธุรกิจแบรนด์ในสหรัฐอเมริก�และยุโรปยังคงมีแนวโน้มที่ดีและมีอัตร�
ก�รทำ�กำ�ไรที่สมเหตุสมผล อย่�งไรก็ดีเนื่องจ�กยอดข�ยประม�ณครึ่งหนึ่งของปล�ทูน่�ม�จ�กธุรกิจรับจ้�งผลิต อัตร�ก�รทำ�กำ�ไรของ
ธุรกิจปล�ทูน่�โดยรวมจึงลดลง

ท้ังน้ีก�รเคล่ือนไหวของร�ค�วัตถุดิบปล�ทูน่�ตลอดปีท่ีผ่�นม�ผิดไปจ�กรูปแบบท่ีเคยเกิดข้ึน โดยร�ค�วัตถุดิบปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่�งรวดเร็ว
ในช่วง 4 เดือนแรกของปี ไปแตะจุดสูงสุดเดิมที่ 2,350 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ซึ่งเคยเกิดขึ้นในเดือนกันย�ยน 2555) หลังจ�กนั้นร�ค�
วัตถุดิบได้ปรับตัวลดลงอย่�งต่อเนื่องและลดลงอย่�งรวดเร็วในไตรม�สสุดท้�ยเม่ือปริม�ณก�รจับปล�ดีข้ึนเนื่องจ�กพ้นช่วงก�รบังคับ
ใช้กฏก�รทำ�ประมงแบบอนุรักษ์นิยม ท้ังน้ีตลอดเวล�กว่� 3 ไตรม�สท่ีร�ค�ปล�ทูน่�ลดลงเกือบคร่ึง โดยลดลงต่ำ�กว่�ระดับ 1,300 เหรียญสหรัฐ
ต่อตันในเดือนมกร�คม 2557 ซึ่งนับว่�เป็นจุดต่ำ�สุดใหม่ในรอบ 4 ปีที่ผ่�นม� ในปี 2556 ร�ค�เฉลี่ยวัตถุดิบปล�ทูน่�พันธุ์
สคิปแจ็ค (มห�สมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตก/ท่�เรือกรุงเทพ) ลดลง 8% ม�อยู่ที่ 1,956 เหรียญสหรัฐต่อตัน จ�ก 2,127 เหรียญสหรัฐ
ต่อตันในปีก่อนหน้� โดยร�ค�วัตถุดิบยังคงลดลงต่อเนื่องจนกระทั่งช่วงต้นปี 2557 แต่อย่�งไรก็ต�มก�รลดลงของร�ค�ดังกล่�วช่วย
กระตุ้นก�รส่ังซ้ือของลูกค้�ธุรกิจรับจ้�งผลิตและค�ดว่�จะกระตุ้นก�รบริโภคเพ่ิมข้ึนเม่ือธุรกิจค้�ปลีกส�ม�รถจัดร�ยก�รสนับสนุนก�รข�ย
ได้ม�กขึ้น โดยค�ดว่�ปัจจัยดังกล่�วน่�จะช่วยให้ร�ค�ปล�ทูน่�มีเสถียรภ�พม�กขึ้นในระยะเวล�อันใกล้
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กลุ่มธุรกิจกุ้ง (กุ้งแช่แข็งและอาหารกุ้ง)

ยอดข�ยของกลุ่มธุรกิจกุ้งมีมูลค่�เท่�กับ 28,167 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึน 17% จ�ก 24,072 ล้�นบ�ท ในปีก่อนหน้� แม้ว่�ก�รระบ�ดของโรค
EMS ในประเทศไทยจะส่งผลให้ปริม�ณก�รข�ยของบริษัทฯ (ตัน) ลดลง 22% ส�เหตุหลักม�จ�กก�รลดลงของยอดข�ยอ�ห�รกุ้ง
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้� ทั้งนี้ปัจจัยขับเคลื่อนก�รเติบโตของยอดข�ยของกลุ่มธุรกิจกุ้งนั้นม�จ�ก

1) คว�มสำ�เร็จของก�รปรับร�ค�ข�ยให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มสูงข้ึนของผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งเพื่อก�รส่งออกในช่วงคร่ึงหลัง
 ของปี 2556 ท่�มกล�งภ�วะอุปท�นข�ดแคลน
2) ก�รรวมงบก�รเงินของ PPC เข้�ม�ตั้งแต่เดือนมีน�คม 2556 และ
3) ผลก�รดำ�เนินง�นที่แข็งแกร่งของธุรกิจนำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยกุ้งแช่แข็งที่สหรัฐอเมริก�จ�กคว�มส�ม�รถในก�รจัดห�วัตถุดิบได้

จ�กทั่วโลก

ยอดข�ยของธุรกิจกุ้งแช่แข็งเพื่อก�รส่งออกลดลงกว่�ครึ่ง ซึ่งเป็นไปในทิศท�งเดียวกับปริม�ณผลผลิตกุ้งในประเทศที่ลดลงกว่� 50% 
เมื่อเทียบกับผลผลิตของประเทศไทยในปีปกติที่ระดับ 500,000 ตัน ส่งผลให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งเพื่อก�รส่งออกของบริษัทฯ 
ข�ดทุนในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 จ�กต้นทุนสูงที่สูงและอัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิตที่อยู่ในระดับต่ำ� แต่อย่�งไรก็ต�ม ธุรกิจผลิตภัณฑ์
กุ้งแช่แข็งเพื่อก�รส่งออกส�ม�รถกลับม�ทำ�กำ�ไรได้ตั้งแต่ไตรม�สที่ 3 เป็นต้นม�เป็นผลจ�กก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจที่ดี ได้แก่

1) คว�มสำ�เร็จในก�รปรับร�ค�ข�ย
2) ก�รนำ�เข้�วัตถุดิบบ�งส่วนเพื่อใช้ในก�รผลิตต�มคำ�สั่งซื้อ และ
3) คว�มสำ�เร็จในก�รลดต้นทุนและก�รเพิ่มอัตร�ผลผลิต ก�รฟื้นตัวอย่�งแข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 ส่งผลให้ธุรกิจใน

ประเทศในปี 2556 ถึงจุดคุ้มทุนได้

ทั้งนี้ผลก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มธุรกิจกุ้งอ�จแย่กว่�นี้ห�กไม่มีผลก�รดำ�เนินง�นที่แข็งแกร่งของบริษัทลูกในประเทศสหรัฐอเมริก�ที่มี
ก�รเติบโตของยอดข�ยเพิ่มขึ้นโดยมีอัตร�ก�รทำ�กำ�ไรที่สมเหตุสมผล

ในปี 2556 ร�ค�วัตถุดิบกุ้งในประเทศปรับตัวสูงข้ึนอย่�งต่อเน่ืองโดยไม่มีหยุด และได้สร้�งสถิติร�ค�ใหม่ในช่วงใกล้ส้ินปีและต้นปี 2557
สถ�นก�รณ์โรคระบ�ด EMS ที่แย่ลงระหว่�งปี ซึ่งขย�ยถึงพื้นที่เพ�ะเลี้ยงกุ้งในภ�คใต้ของประเทศไทย แม้ว่�จะมีก�รทำ�วิจัยหรือ
คว�มพย�ย�มในก�รห�ส�เหตุทัง้จ�กหนว่ยง�นของรัฐและองค์กรเอกชนหล�ยองค์กรรวมทัง้เกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้กยั็งไม่ส�ม�รถห�ส�เหตุของ
ก�รเกิดโรคท่ีแท้จริงและวิธีก�รรักษ�ท่ีมีประสิทธิภ�พได้ ดังน้ันแนวโน้มอุปท�นกุ้งในประเทศยังคงอยู่ในภ�วะท่ีไม่แน่นอน ท้ังน้ีในปี 2556
ร�ค�เฉลี่ยวัตถุดิบกุ้งข�ว (กุ้งขน�ด 60 ตัวต่อกิโลกรัม) อยู่ที่ 218 บ�ทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 60% จ�กปีก่อนหน้� แต่ร�ค�นี้ก็ยัง
ห่�งไกลจ�กภ�พคว�มเป็นจริงในสถ�นก�รณ์ปัจจุบันที่ร�ค�อยู่ในระดับสูงกว่� 270 บ�ทต่อกิโลกรัม ซึ่งนับว่�เป็นก�รปรับเพิ่มขึ้น
ม�กกว่�สองเท่�จ�กระดับในปีปกติ หรือกล่�วได้ว่�ยังมีคว�มท้�ท�ยรออยู่ข้�งหน้�นั่นเอง
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การจัดการทางการเงินและการลงทุน

ในปี 2556 บริษัทฯ มีก�รลงทุนและก�รข�ยกิจก�รที่สำ�คัญ ดังนี้

1) บริษัทฯ จำ�หน่�ยเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท พีที จุยฟ� อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ จำ�กัด (JIF) โดยในเดือนมีน�คม 2556
 บริษัทฯ ได้จำ�หน่�ยเงินลงทุนทั้งหมด 88.78% ใน JIF ให้แก่บุคคลภ�ยนอก คิดเป็นจำ�นวนเงินรวม 79 ล้�นบ�ท (23,970 หุ้น 

ในร�ค�หุ้นละ 3,315.84 บ�ท) ทำ�ให้เกิดผลข�ดทุนเป็นจำ�นวนเงิน 58 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กร�ค�ข�ยต่ำ�กว่�มูลค่�สินทรัพย์สุทธิ
ของบริษัท ก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนดังกล่�วทำ�ให้ JIF ส้ินสภ�พก�รเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นับแต่น้ันเป็นต้นม� ท้ังน้ีต้ังแต่ก�ร
ลงทุนคร้ังแรกจนกระทั่งจำ�หน่�ยเงินลงทุนออกไป บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจ�กก�รลงทุนรวมทั้งสิ้น 164 ล้�นบ�ท JIF เป็นผู้ผลิต
และส่งออกปล�ทูน่�บรรจุกระป๋องบนเก�ะชว�ตอนกล�ง ประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ใน JIF ตั้งแต่

 ปี 2549 ซึ่งเป็นก�รลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเรื่องก�รจัดห�วัตถุดิบเนื่องจ�กประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์
ท�งวัตถุดิบปล�ทูน�่ อย่�งไรก็ต�มในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่�นม� บริษัทฯ ได้ประสบปัญห�ในก�รสรรห�บุคล�กรท่ีเหม�ะสมเพ่ือควบคุม
หน่วยธุรกิจท่ีห่�งไกล ในขณะที่บริษัทฯ มีก�รขย�ยก�รจัดห�วัตถุดิบจ�กทั่วโลกและมีเครือข่�ยก�รผลิตผ่�นก�รลงทุนใหม่ในต่�ง
ประเทศม�กขึ้น ทำ�ให้บริษัทฯ ตัดสินใจจำ�หน่�ยเงินลงทุนให้แก่บุคคลภ�ยนอกที่สนใจหน่วยธุรกิจนี้ 

2) ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท แพ็คฟู้ด  จำ�กัด (มห�ชน) (PPC) โดยถือหุ้นในสัดส่วน 77.06% และได้
เพิกถอน PPC ออกจ�กก�รจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แล้วในเดือนพฤศจิก�ยน บริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนใน PPC (ซึ่งเป็นผู้นำ�
ด้�นก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์แช่แข็งทั้งกุ้ง เนื้อปู และติ่มซำ�ของไทย) ครั้งแรกในปี 2555 จำ�นวน 15 ล้�นหุ้น โดยมีสัดส่วนก�ร
ถือหุ้น 49.97% หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำ�นวน 773 ล้�นบ�ท ต่อม�ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มใน PPC เพื่อที่จะเพิ่ม

 อำ�น�จก�รควบคุมและควบรวมหน่วยก�รผลิตเพิ่มขึ้นตลอดจนเพิ่มคว�มร่วมมือท�งธุรกิจให้ม�กขึ้น โดยบริษัทฯ ได้เพิ่ม
 สัดส่วนก�รถือหุ้นอีก 4.49% (9.6 ล้�นหุ้นใหม่) เป็น 54.46% จ�กก�รท่ี PPC ออกและเสนอข�ยหุ้นส�มัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
 เดิมต�มสัดส่วนก�รถือหุ้น (Rights Offering) ในเดือนกุมภ�พันธ์ ต่อม�ในเดือนมีน�คม บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นส�มัญจ�กกลุ่มผู้ถือหุ้น
 ร�ยใหญ่อีกในสัดส่วน 20.18% ทำ�ให้บริษัทฯ มีสัดส่วนก�รถือหุ้นใน PPC เป็น 74.64% ทั้งนี้เนื่องจ�กไม่มีคว�มจำ�เป็นที่ PPC
 จะต้องระดมทุนจ�กตล�ดทุนอีกต่อไปและเพื่อลดค่�ใช้จ่�ยในก�รจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
 บริษัทฯ ได้ขอให้ PPC เพิกถอนออกจ�กก�รจดทะเบียนใน ตลท. โดยสมัครใจในเดือนมิถุน�ยน และได้ทำ�คำ�เสนอซื้อหุ้น
 (Tender Offer) รอบสุดท้�ยในระหว่�งวันที่ 28 สิงห�คม ถึง 31 ตุล�คม เพื่อที่จะได้ซื้อหุ้นทั้งหมดที่เหลืออยู่ใน ตลท. โดย

บริษัทฯ ได้มีสัดส่วนก�รถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีก 2.42% จ�กก�รทำ� Tender offer และในวันที่ 15 พฤศจิก�ยน 2556 บริษัทฯ ได้
เพิกถอน PPC จ�กก�รเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น PPC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.06% ของทุน
จดทะเบียน โดยตลอด 18 เดือนที่ผ่�นม�บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นจำ�นวน 1,325 ล้�นบ�ท เงินลงทุนที่ใช้ในก�รลงทุนในครั้ง
นี้นั้นได้ม�จ�กกระแสเงินสดของบริษัทฯ และจ�กเงินกู้ยืมระยะสั้น สำ�หรับปี 2557 บริษัทฯ ว�งแผนที่จะควบรวมก�รผลิตของ 
PPC ม�กขึ้นและร่วมมือกันม�กขึ้นในก�รจัดห�วัตถุดิบและก�รผลิตกุ้งให้ได้ประโยชน์ม�กที่สุด

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นในอน�คต

ในปี 2557 บริษัทฯ ค�ดว่�ยอดข�ยจะเติบโตในระดับที่ใกล้กับ 10% ต�มอัตร�ก�รเติบโตเฉลี่ยของบริษัทฯ ระยะย�วในอดีต เพื่อที่
จะบรรลุเป้�หม�ยที่ 4,000 ล้�นเหรียญสหรัฐ ภ�ยใต้ปัจจัยท้�ท�ยต่�งๆ ในปัจจุบันไม่ว่�จะเป็นทั้งที่มีแนวโน้มจะดีขึ้นหรือแย่ลงนั้น 
บริษัทฯ ยังค�ดว่�จะส�ม�รถเห็นแนวโน้มก�รเติบโตของยอดข�ยอย่�งท่ีเคยเป็นม�รวมท้ังก�รฟ้ืนตัวของอัตร�ก�รทำ�กำ�ไร โดยยอดข�ย
ที่เติบโตนั้นค�ดว่�จะม�จ�กทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ นำ�โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนต่อยอดข�ยรวมน้อย เช่น ผลิตภัณฑ์หมึกแช่แข็ง
ปล�แซลมอน อ�ห�รสัตว์เลี้ยง และอื่นๆ ขณะที่ยอดข�ยของธุรกิจปล�ทูน่�และธุรกิจกุ้งน่�จะทยอยเพิ่มขึ้น โดยค�ดว่�อัตร�ก�รทำ�กำ�ไร
ของผลิตภัณฑ์เหล่�นี้น่�จะกลับไปอยู่ในระดับเดียวกันกับก่อนปี 2556 ทั้งนี้ห�กร�ค�วัตถุดิบปล�ทูน่�กลับม�สู่ในระดับที่ยอมรับได้
และมีเสถียรภ�พม�กขึ้น ค�ดว่�ยอดข�ยและคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรของธุรกิจรับจ้�งผลิตปล�ทูน่�กระป๋องจะปรับตัวดีขึ้นด้วย 
โดยบริษัทฯ ค�ดว่�ก�รกำ�หนดร�ค�ข�ยสินค้�โดยใช้ร�ค�ต้นทุนวัตถุดิบบวกค่�ใช้จ่�ยในก�รแปรรูป (Cost-plus pricing) จะทำ�ได้ดี
ขึ้นเมื่อคำ�สั่งซื้อสินค้�ไม่หยุดชะงักอีกต่อไป นอกจ�กนี้หลังจ�กก�รพย�ย�มปรับโครงสร้�งธุรกิจอ�ห�รสัตว์เลี้ยงในสหรัฐอเมริก�ใน
ปล�ยปี 2556 บริษัทฯ ค�ดว่�ธุรกิจดังกล่�วจะมีผลข�ดทุนที่ลดลงซึ่งจะส่งผลให้อัตร�ก�รทำ�กำ�ไรของธุรกิจอ�ห�รสัตว์เลี้ยงโดยรวม
เพิ่มขึ้นในปี 2557 สำ�หรับธุรกิจปล�ซ�ร์ดีนและแมคเคอเรลนั้นค�ดว่�จะดีขึ้นจ�กคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรที่ดีขึ้นจ�กก�รขย�ยฐ�น
ลูกค้�และขย�ยตล�ดม�กขึ้น
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ปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยได้หรือไม่นั้น มีดังนี้

1. คว�มส�ม�รถของบริษัทฯ ในก�รปรับร�ค�ให้สอดคล้องกับร�ค�กุ้งที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นผลจ�กโรคระบ�ด EMS และส่งผลให้
เกิดภ�วะก�รข�ดแคลนอุปท�นในภูมิภ�ค ซ่ึงบริษัทฯ มีสมมติฐ�นว่�ก�รฟ้ืนตัวจะยังคงไม่กลับม�สู่ภ�วะปกติในระยะเวล�อันใกล้น้ี

2. คว�มส�ม�รถของบริษัทฯ ในก�รจัดห�วัตถุดิบกุ้งจ�กหล�กหล�ยแหล่งเพ่ือท่ีจะเพ่ิมอัตร�กำ�ลังก�รผลิตและลดต้นทุนสำ�หรับโรงง�น
 ในประเทศไทย
3. คว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องในม�ตรก�รก�รลดต้นทุนรวมทั้งก�รเพิ่มอัตร�ผลผลิตให้แก่โรงง�นในประเทศไทย

ทั้งหมด
4. ร�ค�วัตถุดิบปล�ทูน่�ที่มีเสถียรภ�พและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะช่วยจูงใจให้ลูกค้�กลับม�สั่งซื้อสินค้�ต�มรูปแบบก�รซื้อปกติ 

รวมทั้งทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถกำ�หนดร�ค�ข�ยสินค้�โดยใช้ร�ค�ต้นทุนวัตถุดิบบวกค่�ใช้จ่�ยในก�รแปรรูป (Cost-plus pricing) 
สำ�หรับธุรกิจแบบรับจ้�งผลิตได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

5. ก�รแข่งขันที่สมเหตุสมผล กล่�วคือไม่มีก�รแข่งขันด้�นร�ค�เกินคว�มจำ�เป็นของตล�ดปล�ทูน่�กระป๋องในประเทศสหรัฐอเมริก�
6. คว�มยืดหยุ่นของธุรกิจในยุโรปของบริษัทฯ ที่จะส�ม�รถแข่งขันในตล�ดยุโรปเอง
7. ก�รข�ดทุนที่ลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญหรือก�รข�ดทุนน้อยที่สุดของธุรกิจอ�ห�รสัตว์เลี้ยงในสหรัฐอเมริก�ซึ่งเป็นผลม�จ�ก

กระบวนก�รปรับโครงสร้�งธุรกิจอย่�งมีประสิทธิภ�พ
8. คว�มมีประสิทธิภ�พและก�รไม่เก็งกำ�ไรจ�กเคร่ืองมือท�งก�รเงินที่ใช้ป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเม่ือค่�เงินบ�ท
 มีคว�มผันผวน

บริษัทฯ ตั้งเป้�แผนก�รลงทุนไว้ที่ 3,500 ล้�นบ�ทลดลงจ�ก 4,500 ล้�นบ�ทในปี 2556 เนื่องม�จ�กคว�มไม่แน่นอนของแนวโน้ม
ธุรกิจและจ�กก�รตัดสินใจท่ีจะชะลอก�รก่อสร้�งโรงง�นแปรรูปกุ้งเพ่ือใช้ทดแทนโรงง�นเดิมท่ีถูกเพลิงไหม้เม่ือ 2 ปีก่อนอย่�งไม่มีกำ�หนด
โดยแผนก�รลงทุนจะเน้นในเรื่องของเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งก�รก่อสร้�งตึกและอ�ค�ร ทั้งนี้จ�กก�รค�ดก�รณ์ถึงก�รฟื้นตัวของ
ธุรกิจหลักทำ�ให้บริษัทฯ ค�ดว่�สถ�นะท�งก�รเงินโดยรวมน่�จะดีขึ้นจ�กก�รเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดซึ่งจะส่งผลให้อัตร�ส่วน
หนี้สินต่อทุนลดลง 

บริษัทฯ มีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลในอัตร�ไม่ต่ำ�กว่� 50% ของกำ�ไรสุทธิโดยจ่�ยปีละสองครั้งม�โดยตลอด ยกเว้นในปี 2554 ที่
บริษัทฯ จ่�ยปันผลได้ไม่เกิน 1,200 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กติดข้อกำ�หนดเงินกู้ยืม (Debt covenants) จ�กก�รซื้อกิจก�ร MW Brands 
อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ กลับม�จ่�ยเงินปันผลต�มนโยบ�ยตั้งแต่เดือนกันย�ยนปี 2555

จ�กก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจอย่�งรอบคอบและคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัวให้เข้�กับสภ�วะท�งธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้บริษัทฯ 
ส�ม�รถร�ยง�นกำ�ไรสุทธิและจ่�ยเงินปันผลติดต่อกันม�ได้ตลอดทุกไตรม�สนับต้ังแต่เข้�จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537 เป็นต้นม�

คว�มเสี่ยงต่�งๆ

นอกเหนือจ�กก�รดำ�เนินง�นต�มกลยุทธ์ท่ีว�งไว้อย่�งครบถ้วนและคว�มมุ่งม่ันของพนักง�นท่ีจะก้�วไปสู่คว�มสำ�เร็จแล้ว บริษัทฯ ยังเช่ือว่�
โอก�สที่จะบรรลุเป้�หม�ยในปีนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำ�คัญดังต่อไปนี้

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจ�ก 90% ของร�ยได้ของกลุ่มบริษัทอยู่ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ คว�มผันผวนอย่�งรุนแรงของอัตร�แลกเปลี่ยนจะส่งผลกระทบต่อ
คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรของบริษัทฯ ได้ เนื่องจ�กค่�ใช้จ่�ยส่วนใหญ่ของที่โรงง�นในประเทศไทยอยู่ในรูปสกุลเงินบ�ท โดยในปี 
2556 ประม�ณ 76% ของค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทอยู่ในรูปสกุลเงินต่�งประเทศ ในฐ�นะที่บริษัทฯ มีร�ยได้ในรูป
เงินเหรียญสหรัฐ โดยทั่วไปบริษัทฯ จึงมักได้รับประโยชน์จ�กก�รแข็งค่�ของเงินเหรียญสหรัฐ อย่�งไรก็ต�มเนื่องจ�กบริษัทฯ ไม่มี
นโยบ�ยเก็งกำ�ไรในค่�เงิน โดยใช้เคร่ืองมือท�งก�รเงินป้องกันคว�มเส่ียงจ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปล่ียนได้ทันเวล�อย่�งเหม�ะสม
ส่งผลให้บริษัทฯ ส�ม�รถขจัดคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยนได้เป็นอย่�งดี ดังจะเห็นได้จ�กกำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
อย่�งสม่ำ�เสมอในช่วง 2-3 ปีที่ผ่�นม�
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ร�ค�วัตถุดิบ

ร�ค�วัตถุดิบเป็นปัจจัยหลักต่อคว�มผันผวนของผลประกอบก�ร เนื่องด้วยต้นทุนวัตถุดิบคิดเป็นสัดส่วนค่อนข้�งใหญ่ของต้นทุน
ก�รผลิตของบริษัทฯ คว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบในช่วงเวล�ใดเวล�หนึ่งสร้�งแรงกดดันบ�งส่วนต่ออัตร�ก�รทำ�กำ�ไร ของบริษัทฯ 
เนื่องจ�กก�รปรับร�ค�สินค้�อ�จไม่ส�ม�รถทำ�ได้ทันทีต�มที่บริษัทฯ ต้องก�ร อย่�งไรก็ดีโดยทั่วไปในระยะย�วบริษัทฯ ส�ม�รถปรับ
ร�ค�ข�ยได้ทัน โดยจ�กข้อมูลย้อนหลังในอดีตอันย�วน�นของบริษัทฯ แสดงให้เห็นว่�บริษัทฯ ไม่มีก�รเก็งกำ�ไรในก�รจัดห�วัตถุดิบ 
แต่มีคว�มระมัดระวังในก�รบริห�รจัดก�รสินค้�คงเหลือ และมีก�รปรับร�ค�ข�ยได้ถูกจังหวะ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ ลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
จ�กคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบได้ ทั้งนี้ต�มปกติบริษัทฯ กำ�หนดร�ค�ข�ยสินค้�สำ�หรับธุรกิจแบบรับจ้�งผลิตในส่วนที่เป็นสัญญ�
โดยใช้ร�ค�ต้นทุนวัตถุดิบบวกค่�ใช้จ่�ยในก�รแปรรูป (Cost-Plus Basis)

ท�งด้�นคว�มปลอดภัยของอ�ห�รรวมทั้งก�รตรวจสอบย้อนกลับและก�รพัฒน�ที่ย่ังยืนยังคงเป็นปัจจัยที่สำ�คัญม�กหรือม�กที่สุดของ
ธุรกิจก�รส่งออกอ�ห�รต่อไปในอน�คต ม�ตรก�รดังกล่�วส�ม�รถก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อผู้ประกอบก�รอ�ห�รร�ยใดก็ต�ม 
ในรูปแบบของม�ตรก�รกีดกันท�งก�รค้� เม่ือพิจ�รณ�ถึงคว�มพย�ย�มอย่�งต่อเน่ืองเสมอม�ของบริษัทฯ ในก�รขอรับก�รรับรองต�ม
ม�ตรฐ�นต่�งๆ และก�รรับก�รตรวจประเมินอย่�งสม่ำ�เสมอและบ่อยครั้งจ�กลูกค้�ซึ่งม�จ�กประเทศที่มีม�ตรฐ�นด้�นคว�มปลอดภัย
ของอ�ห�รที่เข้มงวดที่สุด บริษัทฯ จึงมีคว�มมั่นใจว่�ม�ตรฐ�นก�รผลิตที่สูงและประวัติก�รส่งออกที่ส�ม�รถยืนยันได้จะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ นอกจ�กน้ีฝ่�ยบริห�รยังคำ�นึงถึงสำ�นึกด้�นส่ิงแวดล้อมของผู้บริโภคและนักลงทุนท่ีเพ่ิมม�กข้ึนในเร่ืองผลกระทบจ�กกิจกรรม
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมในด้�นก�รอนุรักษ์และคว�มย่ังยืนท�งธรรมช�ติอีกด้วย เจตน�รมณ์ก�รอนุรักษ์ธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อมดังกล่�วนี้เป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ เข้�ร่วมก่อตั้ง International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) ตั้งแต่
ปี 2552 โดยมูลนิธินี้ทำ�หน้�ที่วิจัยและส่งเสริมก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรปล�ทูน่�โดยอ�ศัยกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ ยิ่งไปกว่�นั้น
ก�รที่บริษัทฯ ได้รับก�รรับรองกระบวนก�รเลี้ยงสัตว์น้ำ�ต�มม�ตรฐ�น 4 ด�วครบวงจรจ�กหน่วยง�นประเมินอิสระ Aquaculture 
Certification Council (ACC) ซึ่งทำ�ก�รประเมินม�ตรฐ�นโรงเพ�ะฟักลูกกุ้ง ฟ�ร์มของคู่ค้� และโรงง�นผลิตของบริษัทฯ ก็เป็นข้อ
พิสูจน์อีกประก�รหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงคว�มใส่ใจในธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทุกฝ่�ยเพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทฯ มีก�รคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจ�กนี้บริษัทฯ ยังยึดหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี มีคว�มโปร่งใส และก�รบริห�รจัดก�รอย่�งมืออ�ชีพ โดยก�รเป็นองค์กรที่มี
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงถือเป็นหลักปฎิบัติในก�รดำ�เนินธุรกิจม�อย่�งย�วน�น บริษัทฯ ดูแลผู้ถือหุ้นทุกคนอย่�งเท่�เทียมกัน ไม่ว่�
จะเป็นร�ยใหญ่หรือร�ยย่อย บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งยุติธรรมและมีคว�มรับผิดชอบสูงสุดโดยเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ
และตรงต่อเวล� นอกจ�กนี้บริษัทฯ ยังให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในรูปเงินปันผลในอัตร�ที่ม�กที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้ คว�มมั่นใจ
ของนักลงทุนที่มีต่อพันธะสัญญ�เหล่�นี้ของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นอย่�งต่อเนื่องจ�กก�รที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับร�งวัล
ต่�งๆ ม�กม�ยตลอดหล�ยปีที่ผ่�นม� โดยนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ได้เขียนบทวิจัยบริษัทอย่�งต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับคว�ม
สนใจจ�กว�ณิชธนกิจชั้นนำ�ตลอดจนบริษัทค้�หลักทรัพย์ทั้งในและต่�งประเทศ รวมถึงก�รเข้�เยี่ยมชมบริษัทฯ ของนักลงทุนสถ�บัน
ที่มีชื่อเสียงซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นพันธะสัญญ�ระยะย�วของบริษัทฯ ที่มีต่อหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
ยิ่งไปกว่�นั้น เนื่องจ�กปัจจุบันประเทศต่�งๆ ทั่วโลกต่�งหันม�ทำ�ง�นร่วมกันและพึ่งพ�กันและกันม�กยิ่งขึ้น จิตสำ�นึกและก�รเอ�ใจใส่
ป้องกันไม่ให้ก�รดำ�เนินง�นของแต่ละบริษัทฯ เป็นอันตร�ยต่อธรรมช�ติ สิ่งแวดล้อม และก�รเติบโตของสังคมอย่�งยั่งยืน ได้กล�ย
ม�เป็นท่ีสนใจของผู้บริโภคด้วย ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯ ได้ดำ�เนินม�ตรก�รเชิงรุกม�โดยตลอดเพ่ือให้แน่ใจว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นไปในแนวท�งที่ส�ม�รถสร้�งก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดเพื่อให้ได้รับก�รรับรอง
ต�มม�ตรฐ�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีก�รจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และจัดตั้งฝ่�ยพัฒน�ที่ยั่งยืนขึ้นม�โดยเฉพ�ะเพื่อก�รดำ�เนินธุรกิจ
ที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป
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* เฉพ�ะหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย
** กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

งบก�รเงินรวม ปี 2555 ปี 2556

1. อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง 

 • อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (เท่�)

 • อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว (เท่�)

2. อัตร�ส่วนโครงสร้�งของทุน 

 • อัตร�ส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�)

 • อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�)*

 • อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ย (เท่�)

3. อัตร�ส่วนแสดงประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น 

 • อัตร�ส่วนก�รหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่�)

 • อัตร�ส่วนก�รหมุนเวียนของสินค้�คงเหลือ (เท่�)

 • อัตร�ส่วนก�รหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่�)

 • อัตร�ส่วนก�รหมุนเวียนของเจ้�หนี้ (เท่�)

4. อัตร�ส่วนแสดงคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร 

 • อัตร�กำ�ไรขั้นตั้น (%)

 • อัตร�กำ�ไรสุทธิ (%)

 • อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%)

 • อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ (%)**

5. ข้อมูลต่อหุ้น

 • กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บ�ท)

 • เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

 • มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น (บ�ท)

ต�ร�งแสดงอัตร�ส่วนท�งก�รเงินที่สำ�คัญ

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

1.36

0.37

1.35

0.87

3.40

1.20

3.04

9.35

11.66

15.34

4.36

15.22

8.90

4.39

2.10

34.77

1.18

0.32

1.50

0.99

3.40

1.11

2.81

8.93

11.70

12.61

2.50

7.43

5.54

2.49

1.49

34.45
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คำ�อธิบ�ยก�รวิเคร�ะห์ท�งก�รเงิน

ภ�พรวม

ปี 2556 เป็นปีที่มีปัจจัยท้�ท�ยบริษัทเป็นอย่�งม�ก ได้แก่

• ปริม�ณก�รข�ยปล�ทูน่�ที่ลดลงเนื่องจ�กคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบปล�ทูน่�ที่ระดับสูง ส่งผลกระทบต่อก�รบริโภคและก่อให้
เกิดก�รชะลอคำ�สั่งซื้อของลูกค้�แบบรับจ้�งผลิตในระหว่�งปีจนกระทั่งไตรม�สที่ 4/2556

• ร�ค�วัตถุดิบกุ้งท่ีปรับตัวสูงข้ึนอีกท้ังก�รข�ดแคลนอุปท�นกุ้งท่ีเป็นผลม�จ�กโรคระบ�ด Early Mortality Syndrome (EMS) ส่งผล
 ให้ธุรกิจกุ้งแช่แข็งเพื่อก�รส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 มีผลก�รดำ�เนินง�นข�ดทุน 
• ธุรกิจอ�ห�รสัตว์เลี้ยงในสหรัฐอเมริก�ยังมีผลก�รดำ�เนินง�นข�ดทุนจ�กที่ค�ดว่�จะถึงจุดคุ้มทุนในไตรม�สที่ 4/2556  

อย่�งไรก็ต�ม ธุรกิจแบรนด์ปล�ทูน่�ของบริษัทฯ ยังมีก�รเติบโตที่ดีขึ้นจ�กปี 2555 จ�กก�รปรับร�ค�ที่ยุโรปและก�รแข่งขันของตล�ด
ในสหรัฐอเมริก�ที่สมเหตุสมผลม�กขึ้น นอกจ�กนี้ธุรกิจกุ้งแช่แข็งเพื่อก�รส่งออกส�ม�รถกลับม�ทำ�กำ�ไรได้ตั้งแต่ไตรม�สที่ 3/2556 
จ�กที่มีผลข�ดทุนในครึ่งแรกของปี 2556 เป็นผลจ�กคว�มสำ�เร็จของก�รปรับร�ค� ก�รนำ�เข้�วัตถุดิบกุ้งบ�งส่วนเพื่อใช้ในก�รผลิต 
(ภ�ยใต้ก�รยอมรับของลูกค้�) ตลอดจนมีคว�มส�ม�รถในก�รลดต้นทุนและเพ่ิมอัตร�ผลผลิตได้เป็นอย่�งดี ท่�มกล�งโรคระบ�ด EMS
ธุรกิจนำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยอ�ห�รทะเลแช่แข็งที่สหรัฐอเมริก�มีผลก�รดำ�เนินง�นที่แข็งแกร่งตลอดทั้งปีเนื่องจ�กคว�มส�ม�รถในก�ร
จัดห�วัตถุดิบได้จ�กทั่วโลก สำ�หรับธุรกิจอ�ห�รสัตว์เลี้ยงในสหรัฐอเมริก�นั้น เร�ได้ปรับโครงสร้�งธุรกิจในครึ่งหลังของปี 2556 ส่งผล
ให้เกิดค่�ใช้จ่�ยพิเศษเพียงคร้ังเดียวจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยสินค้�คงเหลือในไตรม�สท่ี 4/2556 โดยค�ดหวังว่�จะได้เห็นผลก�รดำ�เนินง�น
ที่ดีขึ้นในปี 2557 

ยอดขาย

ในปี 2556 ยอดข�ยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 5.7% จ�กปี 2555 ไปสู่สถิติยอดข�ยใหม่ที่ระดับ 112,813 ล้�นบ�ท จ�ก 106,698 
ล้�นบ�ท ยอดข�ยที่เพิ่มขึ้นเป็นผลม�จ�กก�รเติบโตของยอดข�ยกลุ่มธุรกิจกุ้ง ปล�ทูน่� อ�ห�รสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์มูลค่�เพิ่ม
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเพิ่มขึ้นจ�กปี 2555 ประม�ณ 17% 4% 12% และ 2% ต�มลำ�ดับ อย่�งไรก็ดียอดข�ยของปล�ซ�ร์ดีนและ
แมคคอเรลลดลง 14% จ�กปีท่ีแล้ว ขณะท่ียอดข�ยปล�แซลมอลลดลง 5% สำ�หรับยอดข�ยรวมในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐน้ันเพ่ิมข้ึน
6.4% จ�ก 3,441 ล้�นเหรียญสหรัฐในปี 2555 เป็น 3,663 ล้�นเหรียญสหรัฐในปี 2556 ทั้งนี้อัตร�แลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยของ
ปี 2556 อยู่ที่ 30.80 บ�ทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐ เปรียบเทียบกับ 31 บ�ทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐในปี 2555 

ปล�ทูน่�และกลุ่มธุรกิจกุ้งยังเป็นแหล่งร�ยได้สำ�คัญของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วน 47% และ 25% ของยอดข�ยรวม ต�มลำ�ดับ โดย
มีผลิตภัณฑ์มูลค่�เพิ่มและผลิตภัณฑ์อื่นๆ คิดเป็นสัดส่วน 11% ของยอดข�ยรวม รองลงม� คือ อ�ห�รสัตว์เลี้ยงคิดเป็นสัดส่วน 7% 
ปล�ซ�ร์ดีนและแมคคอเรลคิดเป็นสัดส่วน 6% ปล�แซลมอนคิดเป็นสัดส่วนที่ 4% 

ยอดข�ยจ�กตล�ดสหรัฐอเมริก�ยังคงมีสัดส่วนสูงที่สุดคิดเป็น 42% ของยอดข�ยรวมปี 2556 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนหน้�
อันเนื่องมาจากผลการดำาเนินงานที่ดีเยี่ยมของธุรกิจนำาเข้าและจัดจำาหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งที่สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ยอดขายจากตลาด
สหรัฐอเมริก�เติบโต 24% ขณะที่ยอดข�ยจ�กตล�ดยุโรปเติบโตเพียง 4% และยอดข�ยจ�กตล�ดญี่ปุ่นลดลง 19% ส่งผลให้สัดส่วน
ของยอดข�ยจ�กตล�ดยุโรป ตล�ดญี่ปุ่น และจ�กตล�ดในประเทศลดลงจ�กปีก่อนหน้�ม�อยู่ที่ 30% 7% และ 7% ต�มลำ�ดับ

ท�งด้�นยอดข�ยแยกต�มหน่วยธุรกิจนั้น ยอดข�ยของบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริก�คิดเป็นสัดส่วน 34% ของยอดข�ยรวม โดย 
MW Brands เป็นหน่วยธุรกิจที่มีขน�ดใหญ่ที่สุดโดยมียอดข�ยคิดเป็นสัดส่วน 23% ของยอดข�ยรวม ขณะที่ยอดข�ยจ�กหน่วยธุรกิจ
ในประเทศไทยและจ�กที่อื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดข�ยรวมที่ 43%
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อัตร�กำ�ไรขั้นต้น

อัตร�กำ�ไรขั้นต้นของปี 2556 ลดลงจ�กปี 2555 ม�อยู่ที่ 12.6% เนื่องจ�กก�รลดลงของอัตร�กำ�ไรขั้นต้นจ�กธุรกิจปล�ทูน่�แบบ
รับจ้�งผลิต ธุรกิจอ�ห�รสัตว์เลี้ยง และธุรกิจกุ้งแช่แข็ง 

ธุรกิจปล�ทูน่�แบบรับจ้�งผลิตมีอัตร�กำ�ไรข้ันต้นลดลงเนื่องจ�กปริม�ณก�รข�ยของธุรกิจแบบรับจ้�งผลิตที่ลดลงจ�กก�รชะลอคำ�สั่ง
ซื้อของลูกค้�ในครึ่งแรกของปี 2556 หลังจ�กเผชิญกับร�ค�วัตถุดิบปล�ทูน่�ที่ผันผวนในระดับร�ค�สูง อย่�งไรก็ต�มธุรกิจแบรนด์ยังมี
อัตร�กำ�ไรขั้นต้นที่สมเหตุสมผลทั้งในสหรัฐอเมริก� (จ�กก�รแข่งขันที่สมเหตุสมผลม�กขึ้น) และยุโรป (จ�กก�รปรับร�ค�) ทั้งนี้อัตร�
กำ�ไรขั้นต้นของธุรกิจปล�ทูน่�ในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 แสดงสัญญ�ณที่ฟื้นตัวโดยเพิ่มขึ้นม�อยู่ที่ 13.0% จ�ก 11.9% ในช่วง
ครึ่งแรกของปี 2556 

อัตร�กำ�ไรข้ันต้นของธุรกิจอ�ห�รสัตว์เลี้ยงลดลงเนื่องจ�กธุรกิจอ�ห�รสัตว์เลี้ยงในสหรัฐอเมริก�ยังมีผลข�ดทุนและมีก�รตัดจำ�หน่�ย
สินค้�คงเหลือจ�กก�รปรับโครงสร้�งธุรกิจในไตรม�สที่ 4/2556 ทั้งนี้ธุรกิจอ�ห�รสัตว์เลี้ยงเพื่อก�รส่งออกจ�กประเทศไทยยังมีอัตร�
ก�รทำ�กำ�ไรที่ดี

ก�รลดลงของอัตร�กำ�ไรข้ันต้นของธุรกิจกุ้งแช่แข็งเพ่ือก�รส่งออกจ�กประเทศไทยน้ัน เกิดจ�กผลก�รดำ�เนินง�นท่ีข�ดทุนในช่วงคร่ึงแรก
ของปี 2256 เน่ืองจ�กร�ค�ต้นทุนวัตถุดิบได้ปรับตัวสูงข้ึนอย่�งต่อเน่ืองตลอดท้ังปีเน่ืองจ�กข�ดแคลนอุปท�นกุ้งซ่ึงเป็นผลจ�กโรคระบ�ด
EMS ทำ�ให้ย�กต่อก�รปรับร�ค�ข�ย อย่�งไรก็ต�มบริษัทฯ ส�ม�รถพลิกฟื้นธุรกิจกุ้งแช่แข็งเพื่อก�รส่งออกให้กลับม�ทำ�กำ�ไรได้
ตั้งแต่ไตรม�สที่ 3/2556 ซึ่งเป็นผลสำ�เร็จจ�กก�รปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ได้แก่ ก�รปรับร�ค�ข�ย ก�รนำ�เข้�วัตถุดิบกุ้งบ�งส่วนเพื่อใช้
ในก�รผลิต ตลอดจนก�รลดต้นทุนและเพิ่มอัตร�ผลผลิต ท�งด้�นธุรกิจนำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยกุ้งแช่แข็งที่สหรัฐอเมริก�นั้น ยังคงมีผล
ก�รดำ�เนินง�นที่ดีจ�กคว�มส�ม�รถในก�รจัดห�วัตถุดิบได้จ�กทั่วโลก ทั้งนี้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 อัตร�กำ�ไรขั้นต้นของธุรกิจ
กุ้งแช่แข็งปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 11.4% จ�ก 5.2% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556

แม้ว่�อัตร�กำ�ไรขั้นต้นโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 แต่ผลก�รดำ�เนินง�นในครึ่งหลังของปี 2556 มีสัญญ�ณก�รฟื้นตัวจ�ก
ครึ่งแรกของปี 2556 โดยเฉพ�ะในธุรกิจปล�ทูน่�และกลุ่มธุรกิจกุ้ง อัตร�กำ�ไรขั้นต้นโดยรวมในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 เพิ่มขึ้นจ�ก 
11.7% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 เป็น 13.4% ทั้งนี้ห�กไม่รวมค่�ใช้จ่�ยพิเศษเพียงครั้งเดียวจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยสินค้�คงเหลือของ
บริษัทย่อยในต่�งประเทศแล้ว อัตร�กำ�ไรขั้นต้นโดยรวมจ�กก�รดำ�เนินง�นปกติในครึ่งหลังของปี 2556 จะเท่�กับ 14.4%

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รในปี 2556 เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปี 2555 มีส�เหตุหลักม�จ�กค่�ใช้จ่�ยบุคล�กรและค่�ใช้จ่�ย
ส่งเสริมก�รข�ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สัดส่วนค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รต่อยอดข�ยท่ี 9.1% ยังคงเป็นไปต�มเป้�หม�ยบริษัทฯ ท่ีระดับ 9%

ร�ยได้อื่น (รวมส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทย่อย)

ร�ยได้อื่นในปี 2556 เพิ่มขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญ โดยเพิ่มขึ้น 187% เทียบกับปี 2555 จ�ก 555 ล้�นบ�ท เป็น 1,589 ล้�นบ�ท 
ส�เหตุหลักเกิดจ�กก�รบันทึกร�ยได้อ่ืนท�งบัญชีท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวจ�กบริษัทย่อย เงินชดเชยจ�กก�รประกันภัยสำ�หรับคว�มเสียห�ยของ
ทรัพย์สินจ�กเหตุก�รณ์เพลิงไหม้โรงง�นกุ้ง ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (ได้แก่ บริษัท อะแวนติ ฟีด จำ�กัด (AFL)
และบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำ�กัด (LUF)) เงินประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักบันทึก และเงินชดเชยรับจ�กเจ้�หนี้ก�รค้�

กำ�ไร/ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

กำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนในปี 2556 ลดลง 90% เมื่อเทียบกับปี 2555 ม�อยู่ที่ 52 ล้�นบ�ท โดยในไตรม�สที่ 4/2556 มีข�ดทุน
จ�กอัตร�แลกเปลี่ยนจำ�นวน 150 ล้�นบ�ท ซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐกับ
สกุลเงินบ�ทอย่�งรวดเร็วและก�รบันทึกต�มมูลค่�ตล�ดของเครื่องมือท�งก�รเงินที่ใช้ป้องกันคว�มเสี่ยงระหว่�งไตรม�ส
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ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน (รวมดอกเบี้ยจ่�ย ค่�ธรรมเนียมธน�ค�รและอื่นๆ)
 
ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินในปี 2556 ลดลง 29% เมื่อเทียบกับปี 2555 จ�ก 2,329 ล้�นบ�ทในปี 2555 เป็น 1,655 ล้�นบ�ทในปี 
2556 เนื่องจ�กค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ยลดลงหลังจ�กก�รชำ�ระคืนเงินกู้ MW Brands ก่อนกำ�หนดในไตรม�สที่ 2/2555 ส่งผลให้อัตร�
ดอกเบี้ยที่แท้จริงในปี 2556 ลดลงม�อยู่ที่ 4.2% จ�ก 6.2% ในปี 2555

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2556 เพิ่มขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญ 312% เมื่อเทียบกับปี 2555 จ�ก 120 ล้�นบ�ทในปี 2555 เป็น 495 
ล้�นบ�ทในปี 2556 โดยมีอัตร�ภ�ษีที่แท้จริงเพิ่มสูงขึ้นเป็น 12.4% เทียบกับ 2.1% ในปี 2555 เนื่องจ�กในปี 2556 บริษัทฯ 
มีกำ�ไรก่อนหักภ�ษีจ�กธุรกิจในต่�งประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่มีเครดิตภ�ษีจ�กผลก�รดำ�เนินง�นที่ข�ดทุนของบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริก�
ในปี 2555 

กำ�ไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิปี 2556 เท่�กับ 2,853 ล้�นบ�ท ลดลง 39% จ�ก 4,694 ล้�นบ�ทในปี 2555 โดยมีส�เหตุหลักม�จ�กก�ร
ลดลงของอัตร�กำ�ไรขั้นต้น กำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่ลดลง และภ�ษีเงินได้นิติบุคคลที่สูงขึ้น อัตร�กำ�ไรสุทธิจึงลดลงม�อยู่ที่ 2.5% 
ในปี 2556 จ�ก 4.4% ในปี 2555

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมในปี 2556 มีมูลค่�เท่�กับ 108,290 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 13,532 ล้�นบ�ท จ�ก 94,759 ล้�นบ�ทในปี 2555 

• ลูกหนี้ก�รค้�มีมูลค่�เท่�กับ 13,545 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 16% จ�ก 11,721 ล้�นบ�ทในปี 2555 ส�เหตุเกิดจ�กลูกหนี้ก�รค้�
 ของธุรกิจนำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยอ�ห�รทะเลแช่แข็งท่ีสหรัฐอเมริก�ท่ีสูงข้ึนสอดคล้องกับยอดข�ยท่ีเพ่ิมข้ึน อัตร�ส่วนก�รหมุนเวียน
 ของลูกหนี้ในปี 2556 ลดลงเป็น 8.93 เท่� จ�ก 9.35 เท่�ในปี 2555 เนื่องจ�กมีลูกหนี้ก�รค้�เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 12% ขณะที่ยอดข�ย
 เพิ่มขึ้น 6% ทั้งนี้บริษัทฯ มีระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 40 วันเทียบกับ 38 วันในปี 2555

• สินค้�คงเหลือมีมูลค่�เพิ่มขึ้น 11% เป็น 36,917 ล้�นบ�ท จ�ก 33,291 ล้�นบ�ทในปี 2555 เนื่องจ�กต้นทุนวัตถุดิบมีร�ค�
สูงขึ้นระหว่�งปี ทั้งนี้อัตร�ส่วนก�รหมุนเวียนของสินค้�คงเหลือลดลงม�อยู่ที่ 2.81 เท่� จ�ก 3.04 เท่�ในปี 2555 เนื่องจ�กก�ร
เติบโตที่สูงขึ้นของสินค้�คงเหลือเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 18% จ�กปีที่แล้ว ขณะที่ต้นทุนข�ยเติบโตเพิ่มขึ้น 9% โดยในปี 2555 บริษัทฯ มี
จำ�นวนวันหมุนเวียนของสินค้�คงเหลือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 128 วัน จ�ก 119 วันในปี 2555 เนื่องจ�กมูลค่�สินค้�คงเหลือที่เพิ่มขึ้น

 จ�กธุรกิจแบรนด์ปล�ทูน่�

• ในปี 2556 อัตร�ส่วนก�รหมุนเวียนของสินทรัพย์ลดลงเป็น 1.11 เท่� จ�ก 1.20 เท่�ในปี 2555 เนื่องจ�กอัตร�ก�รเติบโตของ
สินทรัพย์เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14% เทียบกับอัตร�ก�รเติบโตของยอดข�ยที่เพิ่มขึ้น 6% จ�กปี 2555

• อัตร�ส่วนสภ�พคล่องลดลงเป็น 1.18 เท่�ในปี 2556 จ�ก 1.36 เท่�ในปี 2555 อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็วลดลงเป็น 0.32 เท่�
 จ�ก 0.37 เท่� ก�รลดลงของอัตร�ส่วนดังกล่�วเกิดจ�กก�รเติบโตของหนี้สินหมุนเวียนรวมที่เพิ่มขึ้น 32% จ�กปี 2555 เทียบกับ
 ก�รเติบโตของสินทรัพย์หมุนเวียนรวมที่เพิ่มขึ้น 15% ทั้งนี้หนี้สินหมุนเวียนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจ�กก�รเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชี

และเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน และก�รเพิ่มขึ้นของส่วนของเงินกู้ยืมระยะย�วส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปีและ
 หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี

• ในปี 2556 บริษัทฯ มีที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์รวม 21,473 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับ 17,923 ล้�นบ�ทในปี 
2555 ส�เหตุหลักเกิดจ�กก�รรวมงบก�รเงินของ บริษัท แพ็คฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน) (PPC) ตั้งแต่เดือนมีน�คม 2556 และจ�ก
ก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตและปรับปรุงโรงง�นเดิมที่มีอยู่ของ TUF TUM และ TFM รวมถึงก�รซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ของ
บริษัทย่อยที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้กับโรงงานในกลุ่มบริษัท
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หนี้สินรวม

หนี้สินรวมในปี 2556 มีมูลค่� 64,943 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 10,528 ล้�นบ�ท จ�ก 54,415 ล้�นบ�ทในปี 2555

• ในปี 2556 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินเพิ่มขึ้น 31% เป็น 29,375 ล้�นบ�ท จ�ก 22,511 ล้�นบ�ท
 ในปี 2555 ส�เหตุหลักม�จ�กเงินทุนหมุนเวียนที่สูงขึ้นจ�กร�ค�วัตถุดิบที่สูงขึ้นระหว่�งปี

• เจ้�หนี้ก�รค้�ในปี 2556 มีมูลค่�เท่�กับ 7,828 ล้�นบ�ท ลดลง 13% จ�ก 9,026 ล้�นบ�ทในปี 2555 เกิดจ�กก�รเพิ่มขึ้น
 ของเจ้�หนี้ก�รค้�จ�กบริษัทย่อยในยุโรป โดยอัตร�ส่วนก�รหมุนเวียนของเจ้�หนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 11.70 เท่� จ�ก 11.66 เท่�
 ในปี 2555 เนื่องจ�กก�รเติบโตของเจ้�หนี้ก�รค้�เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9% จ�กปี 2555 เทียบกับก�รเติบโตของต้นทุนข�ยที่เพิ่มขึ้น 

10% ทั้งนี้ระยะเวล�ก�รชำ�ระหนี้ในปี 2556 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2555 ที่ 31 วัน    

• ในปี 2556 เงินกู้ยืมระยะย�วลดลง 17% เป็น 9,588 ล้�นบ�ท จ�ก 11,598 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กมีเงินกู้ยืมระยะย�วและ
หุ้นกู้ระยะย�วบ�งส่วนถูกจัดประเภทใหม่เป็นเงินกู้ยืมระยะย�วส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปีและหุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภ�ยในหนึ่งปี 

• หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยมีมูลค่�รวม 43,050 ล้�นบ�ทในปี 2556 เพิ่มขึ้น 23% จ�ก 35,008 ล้�นบ�ทในปี 2555 โดยมี
สัดส่วนของหนี้สินระยะย�วประม�ณ 32% (รวม 9% ของส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี) ทั้งนี้ประม�ณ 74% ของหนี้สิน
ที่มีภ�ระดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินบ�ท ขณะที่ 20% เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและ 6% เป็นเงินสกุลยูโร (คำ�นวณจ�กแหล่งที่ม�ของ
เงินกู้ยืมโดยไม่ได้รวมธุรกรรม Swap)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2556 มีมูลค่� 39,536 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 2,321 ล้�นบ�ท จ�ก 37,215 ล้�นบ�ทในปี 2555 ส�เหตุหลัก
เกิดจ�กผลกำ�ไรที่เกิดขึ้นระหว่�งปี

• อัตร�หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 1.50 เท่� จ�ก 1.35 เท่�ในปี 2555 ส�เหตุหลักม�จ�กก�รเพิ่มขึ้น
 ของหน้ีสินระยะส้ันและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน อัตร�ส่วนหน้ีสินท่ีก่อให้เกิดดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึนเป็น 0.99 เท่� จ�ก 0.87
 เท่�ในปี 2555 เนื่องจ�กมีหนี้สินระยะสั้นเพิ่มสูงขึ้นจ�กคว�มต้องก�รใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลม�จ�กร�ค�วัตถุดิบที่

สูงขึ้นระหว่�งปี

• ในปี 2556 อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยลดลงเป็น 7.4% จ�ก 15.2% ในปี 2555 เนื่องม�ผลกำ�ไรที่ลดลงจ�ก
ปี 2555 ขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น   

กระแสเงินสด 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นในปี 2556 เท่�กับ 3,871 ล้�นบ�ท ลดลง 580 ล้�นบ�ท จ�ก 4,451 ล้�นบ�ท
ในปี 2555 เนื่องจ�กมีกำ�ไรก่อนหักภ�ษีลดลง  ทั้งนี้มีค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ยในปี 2556 รวม 2,238 ล้�นบ�ท

กระแสเงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น 1,281 ล้�นบ�ท จ�ก 4,283 ล้�นบ�ทในปี 2555 เป็น 5,564 ล้�นบ�ทในปี 2556 
ส�เหตุหลักม�จ�กในระหว่�งปีมีก�รซื้อที่ดิน อ�ค�ร โรงง�น เครื่องจักรและอุปกรณ์โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งในและต่�งประเทศ
เพื่อที่จะเพิ่มกำ�ลังก�รผลิตในโรงง�นที่มีอยู่ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปรับลดแผนก�รลงทุนของปี 2556 ซึ่งเดิมตั้งไว้ที่ 6,000 ล้�นบ�ท เป็น
ไม่เกิน 4,500 ล้�นบ�ทเพื่อรองรับคว�มไม่แน่นอนของภ�วะธุรกิจ นอกจ�กนี้บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคร�วเพิ่มขึ้นจ�กเงินฝ�กสถ�บัน
ก�รเงินในต่�งประเทศแห่งหนึ่ง

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจ�กกิจกรรมจัดห�เงินในปี 2556 รวม 2,348 ล้�นบ�ทเมื่อเปรียบเทียบกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
จัดห�เงินจำ�นวน 168 ล้�นบ�ทในปี 2555 โดยมีส�เหตุหลักม�จ�กบริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจ�กก�รเงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร
และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น และมีเงินกู้ยืมระยะย�วเพิ่มขึ้นในช่วงปล�ยปี ทั้งนี้ในระหว่�งปีบริษัทฯ มีก�รจ่�ยเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 
1,836 ล้�นบ�ท

ณ วันสิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด เพิ่มขึ้นสุทธิ เท่�กับ 221 ล้�นบ�ท



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)120 T U F

บุคคลอ้�งอิง

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

 บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
 ชั้น 7 อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร 10110
 โทรศัพท์ 66 (0) 2229-2440
     
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

 ฝ่�ยข้อมูลหลักทรัพย์ สำ�นักประธ�นกรรมก�รบริห�ร
 บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
 ชั้น 25 อ�ค�รเอสเอ็มท�วเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400
 โทรศัพท์ 66 (0) 2298-0024 
 โทรส�ร  66 (0) 2298-0553

นายทะเบียนหุ้นกู้

 ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ผู้สอบบัญชี

 น�ยโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ หรือ
 น�งส�วรุ้งนภ�  เลิศสุวรรณกุล หรือ
 น�ยชยพล ศุภเศรษฐนนท์ หรือ
 น�งส�วพิมพ์ใจ ม�นิตขจรกิจ    

 บริษัท สำ�นักง�นเอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด*          
 เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อ�ค�รเลครัชด� ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ถนนรัชด�ภิเษกตัดใหม่
 เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร 10110
 โทรศัพท์ 66 (0) 2264-0777, 2661-9190
 โทรส�ร  66 (0) 2264 - 0709
 * ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด เมื่อวันที่ 12 กุมภ�พันธ์ 2557 

ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชี ได้แก่
• สำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม� มีจำ�นวนเงินรวม 10,237,000 บ�ท

2. ค่�บริก�รอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่�ยค่�ตอบแทนของง�นบริก�รอื่น ซึ่งได้แก่
• ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบบัญชีให้แก่สำ�นักง�นสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชี
 และสำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม� มีจำ�นวนเงินรวม -0- บ�ท
• ค่�ตรวจสอบกรณีพิเศษต�มประก�ศท่ี ป 4/2544 ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน ให้แก่สำ�นักง�นสอบบัญชีท่ีผู้สอบ
 บัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�
 มีจำ�นวนเงินรวม 560,000 บ�ท
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ในฐ�นะท่ีบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมก�รขอรับผิดชอบต่อร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท
ท่ีจัดทำ�ข้ึน เพ่ือให้เกิดคว�มม่ันใจว่� เป็นร�ยง�นท�งก�รเงินท่ีแสดงฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นท่ีเป็นจริงและสมเหตุผล โดยอยู่บน
ร�กฐ�นของก�รจัดให้มีก�รบันทึกข้อมูลท�งบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ซึ่งได้ใช้นโยบ�ยก�รบัญชีที่เหม�ะสมและถือปฏิบัติ
โดยสม่ำ�เสมอ ตลอดจนได้พิจ�รณ�ถึงคว�มสมเหตุสมผล และระมัดระวังรอบคอบในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวมท้ังได้ถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�น
ก�รบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และได้มีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้แสดงคว�มเห็น
ต่องบก�รเงินของบริษัทในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีอย่�งไม่มีเงื่อนไข

น�ยไกรสร จันศิริ
ประธานกรรมการ

น�ยธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานกรรมการบริหาร และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบ

ของคณะกรรมก�ร

ต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ    

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน

ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและ

การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม
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ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานและกระแส       

เงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ

เฉพาะของบริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

 

โสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพนัธ์ 2557

2 



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)124 T U F

บริษัท ไทยยูเนี�ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�

หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,620,733,842         1,400,044,853         69,190,002              62,334,789              

เงินลงทุนชั�วคราว 7 1,593,720,000         -                                1,593,720,000         -                                

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 8, 9 13,948,340,827       11,918,157,723       3,367,595,407         4,196,393,140         

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 9 -                                -                                80,000,000              1,417,041,200         

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทอื�น 2,958,144                 11,652,013              -                                5,465,000                 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยส่วนที�ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ�งปี 9 -                                -                                724,893,875            -                                

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื�นส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 4,116,389 6,954,524 -                                1,608,338                 

สินค้าคงเหลือ 10 36,917,346,432       33,290,478,541       5,019,971,420         4,871,029,878         

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

   ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 210,550,144            127,239,879            76,604,805              60,357,391              

   ลูกหนี�ธนาคารตามสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

      ส่วนที�ครบกําหนดภายในหนึ�งปี 4,416,493                 240,052,680            3,766,952                 130,727,848            

   ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน 360,128,163            461,043,103            33,167,458              68,340,536              

   อื�น ๆ 881,998,439            881,003,687            144,607,784            73,173,048              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 1,457,093,239         1,709,339,349         258,146,999            332,598,823            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 55,544,308,873       48,336,627,003       11,113,517,703       10,886,471,168       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน 11 11,093,803              13,649,287              -                                -                                

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 1,289,600,593         1,806,273,171         155,573,639            929,033,585            

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 -                                -                                16,442,429,520       14,063,001,850       

เงินลงทุนในการร่วมค้า 14 578,939,615            -                                -                                -                                

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 15 33,919,431              32,317,276              -                                -                                

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ�งปี 9 -                                -                                23,863,646,852       21,129,712,775       

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื�น - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ�งปี 10,871,831              24,121,373              -                                1,260,000                 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 21,472,833,289       17,923,268,913       4,188,048,894         3,849,580,950         

ค่าความนิยม 12,791,945,754       11,536,447,404       -                                -                                

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 17 14,696,284,206       13,278,430,015       4,445,278                 2,929,189                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

   ลูกหนี�ธนาคารตามสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

      - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 48,275,500              97,167,200              48,275,500              97,167,200              

   สิทธิการเช่า 204,929,425            204,308,926            -                                -                                

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 97,089,256              37,734,173              -                                -                                

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 24 1,328,856,000         1,163,761,179         31,497,750              50,086,434              

   ส่วนลดจากสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 29,581,420              157,955,797            29,581,420              157,955,797            

   อื�น ๆ 151,753,855            146,586,104            20,343,697              40,165,074              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 52,745,973,978       46,422,020,818       44,783,842,550       40,320,892,854       

รวมสินทรัพย์ 108,290,282,851     94,758,647,821       55,897,360,253       51,207,364,022       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเนี�ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�

หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 18 29,374,817,980       22,511,200,366       11,473,312,757       9,787,924,156         

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 9, 19 9,802,404,454         10,544,727,744       1,593,911,988         1,928,711,772         

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 20 779,500,000            399,000,000            450,000,000            112,500,000            

หุ้นกู้ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 21 3,297,649,536         500,000,000            3,297,649,536         500,000,000            

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 235,338,189            116,397,844            110,449,932            -                                

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 3,440,727,862         1,477,549,180         1,926,162,378         201,891,448            

รวมหนี�สินหมุนเวียน 46,930,438,021       35,548,875,134       18,851,486,591       12,531,027,376       

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ�งปี 20 3,442,645,296         2,424,826,880         3,297,722,485         2,137,500,000         

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 21 3,441,968,780         6,733,847,032         3,441,968,780         6,733,847,032         

หุ้นกู้แปลงสภาพ 22 2,713,756,045         2,439,562,712         2,713,756,045         2,439,562,712         

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 23 1,718,005,641         1,476,893,699         377,386,130            341,674,259            

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 24 5,534,565,671         4,925,039,153         47,887,494              49,902,896              

เจ้าหนี�ธนาคารตามสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ

   ล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 709,677,314            339,211,088            625,211,000            324,647,375            

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 452,117,488            526,758,955            83,019,089              154,334,132            

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 18,012,736,235       18,866,139,519       10,586,951,023       12,181,468,406       

รวมหนี�สิน 64,943,174,256       54,415,014,653       29,438,437,614       24,712,495,782       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 25

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามัญ 1,202,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,202,000,000         1,202,000,000         1,202,000,000         1,202,000,000         

   ทุนที�ออกและชําระแล้ว

      หุ้นสามัญ 1,147,593,829 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,147,593,829         1,147,593,829         1,147,593,829         1,147,593,829         

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 17,500,508,871       17,500,508,871       17,500,508,871       17,500,508,871       

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 26 120,200,000            120,200,000            120,200,000            120,200,000            

   ยังไม่ได้จัดสรร 18,716,270,733       17,699,516,062       7,511,030,410         7,546,976,011         

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 2,051,805,259         747,611,124            179,589,529            179,589,529            

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 39,536,378,692       37,215,429,886       26,458,922,639       26,494,868,240       

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 3,810,729,903         3,128,203,282         -                                -                                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 43,347,108,595       40,343,633,168       26,458,922,639       26,494,868,240       

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 108,290,282,851     94,758,647,821       55,897,360,253       51,207,364,022       

-                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเนี�ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

รายได้

รายได้จากการขาย 9, 28 112,812,594,229    106,697,622,358    23,457,148,276      25,071,942,048      

รายได้อื�น

   เงินปันผลรับ 5,904,000               72,000                    835,437,467           1,421,743,357        

   ดอกเบี�ยรับ 14,704,705             11,796,393             1,026,379,407        987,553,868           

   กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 51,774,083             496,804,699           100,291,708           217,898,692           

   อื�น ๆ 1,392,317,105        472,831,214           554,120,471           222,018,667           

รวมรายได้อื�น 1,464,699,893        981,504,306           2,516,229,053        2,849,214,584        

รวมรายได้ 114,277,294,122    107,679,126,664    25,973,377,329      27,921,156,632      

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 98,590,391,272      90,335,525,090      21,562,120,190      22,649,962,345      

ค่าใช้จ่ายในการขาย 5,060,281,049        4,826,874,163        692,676,898           878,763,235           

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,173,919,602        4,666,036,936        857,433,919           720,930,137           

รวมค่าใช้จ่าย 108,824,591,923    99,828,436,189      23,112,231,007      24,249,655,717      

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,452,702,199        7,850,690,475        2,861,146,322        3,671,500,915        

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 175,795,934           69,830,149             -                              -                              

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,628,498,133        7,920,520,624        2,861,146,322        3,671,500,915        

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,654,909,119)      (2,328,874,222)      (855,088,580)          (706,000,826)          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,973,589,014        5,591,646,402        2,006,057,742        2,965,500,089        

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24 (494,616,168)          (120,158,878)          (205,929,525)          (30,365,070)            

กําไรสําหรับปี 3,478,972,846        5,471,487,524        1,800,128,217        2,935,135,019        

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,852,828,488 4,693,736,006 1,800,128,217 2,935,135,019

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 626,144,358 777,751,518

3,478,972,846 5,471,487,524

กําไรต่อหุ้น 29

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

   กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2.49 4.39 1.57 2.74

กําไรต่อหุ้นปรับลด

   กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2.47 4.29 1.57 2.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



รายงานประจำาปี 1272 5 5 6

บริษัท ไทยยูเนี�ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กําไรสําหรับปี 3,478,972,846        5,471,487,524        1,800,128,217        2,935,135,019        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 1,406,488,173        88,925,545             -                              -                              

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย  - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,851,646               5,373,974               -                              -                              

กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบํานาญ (12,886,232)            39,803,020             -                              -                              

ผลกําไรจากการตีราคาที�ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                              725,773,616           -                              179,589,529           

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                              (391,975,886)          -                              (128,882,502)          

สํารองอื�นเพิ�มขึ�น 7,718,563               7,369,252               -                              -                              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 1,406,172,150        475,269,521           -                              50,707,027             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 4,885,144,996        5,946,757,045        1,800,128,217        2,985,842,046        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 4,191,396,101 5,108,557,144 1,800,128,217 2,985,842,046

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 693,748,895 838,199,901           

4,885,144,996 5,946,757,045

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)128 T U F

บริษัท ไทยยูเนี�ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 3,973,589,014        5,591,646,402        2,006,057,742        2,965,500,089        

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 2,238,134,174        1,902,394,522        402,754,290           335,581,784           

   ตัดจําหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 72,506,413             71,257,387             72,212,043             75,921,504             

   ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว

      จากสถาบันการเงิน 12,371,202             676,369,715           12,371,202             11,678,945             

   ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้าไม่ได้รับคืน -                              7,981,413               -                              7,981,413               

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 80,841,482             1,871,776               1,529,429               97,797                    

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ (โอนกลับ) 494,367,773           308,412,675           97,610,178             (28,312,207)            

   โอนกลับค่าเผื�อการด้อยค่าทรัพย์สิน (3,517,526)              (28,702,970)            -                              (29,365,348)            

   ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 2,506,826               -                              -                              -                              

   ค่าเผื�อมูลค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื�น 10,000,000             -                              -                              -                              

   โอนกลับค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุน -                              -                              -                              (26,136,437)            

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (175,795,934)          (69,830,149)            -                              -                              

   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื�น 1,328,736               1,277,548               3,491,789               -                              

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 213,398,696           190,278,148           41,666,008             25,755,163             

   กําไรจากการเปลี�ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย (49,735,894)            -                              -                              -                              

   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 58,200,188             -                              -                              -                              

   กําไรจากการบันทึกเงินลงทุนในการร่วมค้าด้วยมูลค่ายุติธรรม (160,994,223)          -                              -                              -                              

   กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยให้การร่วมค้า (37,691,845)            -                              -                              -                              

   กําไรจากการชําระบัญชีบริษัทย่อย -                              (24,209)                   -                              -                              

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

      และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น (38,342,810)            167,823,203           8,095,967               155,811,526           

   ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า -                              4,189,487               -                              -                              

   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง 337,795,135           (168,914,350)          218,493,313           (29,795,259)            

   กําไรจากการแลกหุ้นเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                              (54,763,471)            -                              (54,763,471)            

   รายได้เงินปันผล (5,904,000)              (72,000)                   (835,437,467)          (1,421,743,357)      

   รายได้ดอกเบี�ย (14,704,705)            (11,796,393)            (1,026,379,407)      (987,553,868)          

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 1,554,723,457        2,247,595,457        836,744,559           687,393,166           

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี�สินดําเนินงาน 8,563,076,159        10,836,994,191      1,839,209,646        1,688,051,440        

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (934,068,832)          (930,089,533)          837,250,719           (223,928,951)          

   สินค้าคงเหลือ (1,620,946,259)      (7,805,934,416)      (247,620,249)          (1,201,128,853)      

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 215,671,996           59,827,190             31,347,727             (63,592,655)            

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (59,016,526)            (97,530,874)            19,873,753             (24,510,095)            

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (1,690,281,305)      2,623,837,551        (283,925,270)          517,297,852           

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น (60,575,118)            74,789,851             (92,180,466)            (40,764,766)            

   หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น (144,699,645)          94,249,717             (69,206,815)            61,468,027             

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,269,160,470        4,856,143,677        2,034,749,045        712,891,999           

   จ่ายภาษีเงินได้ (398,068,790)          (405,330,451)          (95,153,725)            (121,493,013)          

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,871,091,680        4,450,813,226        1,939,595,320        591,398,986           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



รายงานประจำาปี 1292 5 5 6

บริษัท ไทยยูเนี�ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีข้อจํากัดในการใช้ลดลง (เพิ�มขึ�น) 2,147,280               (1,742,870)              -                              -                              

เงินลงทุนชั�วคราวเพิ�มขึ�น (1,593,720,000)      -                              (1,593,720,000)      -                              

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,206,425,735)      (3,615,104,967)      (813,426,967)          (859,456,519)          

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (17,438,383)            (22,959,172)            (1,980,558)              (1,570,670)              

ซื�อสิทธิการเช่า (3,367,025)              (9,207,473)              -                              -                              

เงินลงทุนอื�น (1,350)                     -                              -                              -                              

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ�มขึ�น) -                              -                              1,337,041,200        (1,356,907,200)      

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทอื�นลดลง (เพิ�มขึ�น) 8,693,869               (11,652,013)            5,465,000               (5,465,000)              

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ�มขึ�น -                              -                              (1,127,723,524) (3,845,397,970)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื�นลดลง (เพิ�มขึ�น) 6,369,684               (2,478,533)              2,868,338               (1,674,840)              

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ�มขึ�น -                              -                              (1,180,226,767)      (9,470,294,026)      

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ�มขึ�น (39,553,333)            (773,459,946)          -                              (773,459,946)          

เงินลงทุนระยะยาวอื�นเพิ�มขึ�น -                              (200,368)                 -                              -                              

บริษัทย่อยปิดบริษัท -                              24,209                    -                              -                              

ดอกเบี�ยรับ 9,468,087               12,215,820             1,083,105,498        1,085,063,999        

เงินปันผลรับ 79,907,440             55,249,439             835,437,467           1,421,743,357        

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 602,181,622           -                              79,480,740             -                              

เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ�มขึ�น (438,410,217)          -                              -                              -                              

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (324,572,169)          -                              (508,713,486)          -                              

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนอื�น 3,212,621               4,782,221               -                              -                              

เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

   และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 347,108,965           81,502,668             2,871,801               25,479,854             

เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,564,398,644)      (4,283,030,985)      (1,879,521,258)      (13,781,938,961)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น 5,157,997,283        8,248,147,433        1,685,388,601        6,233,938,604        

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) 1,105,120,000        (13,439,584,588)    1,435,622,300        -                              

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (4,424,700)              -                              (4,427,000)              -                              

ชําระคืนหุ้นกู้ (500,000,000)          -                              (500,000,000)          -                              

จ่ายดอกเบี�ย (1,563,586,125)      (2,256,563,390)      (834,254,741)          (685,902,735)          

เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ�มทุน -                              9,532,883,063        -                              9,532,883,063        

ส่วนได้เสียของผู้ที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง (11,222,274)            (368,932,205)          -                              -                              

จ่ายเงินปันผล (1,835,548,009)      (1,883,952,342)      (1,835,548,009)      (1,883,952,342)      

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 2,348,336,175        (168,002,029)          (53,218,849)            13,196,966,590      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) (434,340,222)          497,744,242           -                              -                              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 220,688,989           497,524,454           6,855,213               6,426,615               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 1,400,044,853        902,520,399           62,334,789             55,908,174             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี (หมายเหตุ 6) 1,620,733,842        1,400,044,853        69,190,002             62,334,789             

-                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)130 T U F

บริษัท ไทยยูเนี�ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�มิใช่เงินสด

   รายการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ยังไม่ได้จ่ายชําระ 165,177,470           188,809,392           10,577,356             72,278,789             

   กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (4,851,646)              (5,373,974)              -                              -                              

   โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสิทธิการเช่า 5,522,955               41,360,857             -                              -                              

   โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 179,043,803           210,456,642           -                              -                              

   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดินเพิ�มขึ�น -                              725,773,616           -                              179,589,529           

   โอนเปลี�ยนเงินลงทุนระยะยาวอื�นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                              34,579,160             -                              34,579,160             

   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพิ�มขึ�น -                              (391,975,886)          -                              (128,882,502)          

   เงินปันผลที�ยังไม่ได้จ่าย 4,863,707               -                              1,253,019               -                              

   โอนเปลี�ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย 714,754,055           -                              773,459,946           -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดักส์  จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์  จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและ

มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย  

 บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย ส่วนบริษทัย่อยประกอบกิจการทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศคือ เป็นผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่ายอาหารทะเล

แช่แข็งและบรรจุกระป๋องเพื่อส่งออกต่างประเทศ นอกจากน้ี บริษทัย่อยในประเทศยงัประกอบ

ธุรกิจบรรจุภณัฑแ์ละส่ิงพิมพ ์ธุรกิจอาหารสตัว ์

 ส่วนธุรกิจหลกัของบริษทัย่อยในต่างประเทศซ่ึงประกอบด้วยบริษทัย่อยในทวีปอเมริกา ซ่ึงเป็น

ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายอาหารทะเล และเป็นผูน้าํเขา้กุ ้ง และอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อจดัจาํหน่ายให้

ภตัตาคาร ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง และบริษทัย่อยต่างๆ ในทวีปยุโรปซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย

อาหารทะเลบรรจุกระป๋องแบบครบวงจรให้แก่ประเทศต่างๆ ในยุโรปภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้

ของตนเอง รวมทั้งบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในเอเซียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเลในเวียดนาม 

(2555: 2 แห่งในอินโดนีเซียและเวยีดนาม)  

 ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 72/1 หมู่ท่ี 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาํบลท่าทราย อาํเภอ

เมือง จังหวดัสมุทรสาคร บริษัทฯมีสํานักงานสาขา 7 แห่ง ท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวดั

สมุทรสาคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้

ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการ

บญัชี 

 

 

1  
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดักส์ 

จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทั

ยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     

บริษทั ไทยรวมสินพฒันา  ผูผ้ลิตและส่งออกปลาทูน่า ไทย 90.08 90.08 

   อุตสาหกรรม จาํกดั    กระป๋องและอาหารแมว    

บริษทั สงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) ผูผ้ลิตและส่งออกอาหารทะเล ไทย 90.44 90.44 

    กระป๋อง    

บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จาํกดั ผูผ้ลิตและส่งออกกุง้แช่แขง็ ไทย 51.00 51.00 

บริษทั ธีร์ โฮลด้ิง จาํกดั ผูจ้ดัจาํหน่าย ไทย 90.00 90.00 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (TFM) ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์ ไทย 51.00 51.00 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ จาํกดั ผูผ้ลิตส่ิงพิมพท์ัว่ไป ไทย 74.00 74.00 

บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเตอร์เนชัน่แนล ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 

   จาํกดั (TUI)      

PT Juifa International Foods ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล อินโดนีเซีย - 88.78 

บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง จาํกดั ผูล้งทุน มอริเชียส 100.00 100.00 

   (TUIH)     

บริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) (PPC) ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร ไทย 77.06 - 

    และสตัวน์ํ้าแช่แขง็    

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ     

Tri-Union Seafoods, LLC  ผูผ้ลิตและจาํหน่ายปลาทูน่าและ สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย TUI  ร้อยละ 100)    อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง    

Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย สหรัฐอเมริกา 82.00 82.00 

   (ถือหุ้นโดย TUI ร้อยละ 82)    อาหารทะเลแช่แขง็    

US Pet Nutrition, LLC (USPN) (ถือหุ้น ผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 

   ร้อยละ 99 โดย TUI และร้อยละ 1 โดย     อาหารสตัว ์    

   Tri-Union Seafoods, LLC)     

Canadian Pet Nutrition, ULC ผูจ้ดัจาํหน่ายอาหารสัตว ์ แคนาดา 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย USPN ร้อยละ 100)     

บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จาํกดั ผูผ้ลิตและจาํหน่ายกระป๋องเปล่า ไทย 81.85 81.85 

   (ถือหุ้นโดย บริษทัสงขลาแคนน่ิง     สาํหรับบรรจุอาหาร    

   จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 90.5)         

บริษทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จาํกดั ผูผ้ลิตและจาํหน่ายปลาทูน่า เวียดนาม 46.12 46.12 

   (ถือหุ้นโดย บริษทั สงขลาแคนน่ิง    และอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง    

    จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 51)     

     

2  

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั นิวฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จาํกดั ผูผ้ลิตและส่งออกปลาทูน่า ไทย 90.08 - 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั ไทยรวมสินพฒันา    กระป๋องและอาหารแมว    

  อุตสาหกรรม จาํกดั ร้อยละ 100)     

บริษทั ไทยควอลิต้ี ชริมพ ์จาํกดั ผูเ้พาะพนัธุ์และปรับปรุง ไทย 48.45 48.45 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั ไทยยเูน่ียน     สายพนัธุ์กุง้    

  ฟีดมิลล ์จาํกดั ร้อยละ 95)     

บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั ผูเ้พาะพนัธุ์และเล้ียงกุง้ ไทย 26.01 26.01 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั ไทยยเูน่ียน     

     ฟีดมิลล ์จาํกดั ร้อยละ 51)     

บริษทั ทีซีเอม็ ฟิชเชอร่ี จาํกดั ผูเ้พาะพนัธุ์และเล้ียงกุง้ ไทย 19.51 38.35 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั     

     ร้อยละ 75) (2555: ถือหุ้นโดยบริษทั     

     ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั ร้อยละ 75)     

บริษทั ทีเอม็เค ฟาร์ม จาํกดั ผูเ้พาะพนัธุ์และเล้ียงกุง้ ไทย 20.81 40.80 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั     

     ร้อยละ 80) (2555: ถือหุ้นโดยบริษทั     

     ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั ร้อยละ 80)     

บริษทั ไทยยเูน่ียน แฮชเชอร่ี จาํกดั ผูเ้พาะพนัธุ์และเล้ียงกุง้ ไทย 26.01 51.00 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั     

  ร้อยละ 99.99) (2555: ถือหุ้นโดยบริษทั     

     ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั ร้อยละ 99.99)     

Thai Union European Seafood 1 SA ผูล้งทุน ลกัเซมเบิร์ก 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย TUIH ร้อยละ 100)     

Thai Union France Holding 2 SAS ผูล้งทุน ฝร่ังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union European      

    Seafood 1 SA ร้อยละ 100)     

MW Brands SAS สาํนกังานใหญ่ ฝร่ังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union France      

    Holding 2 SAS ร้อยละ 100)     

MW Brands Seychelles Limited ผูส่้งออกปลาทูน่ากระป๋อง เซเชลส์ 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย MW Brands SAS     

    ร้อยละ 100)     

Etablissements Paul Paulet SAS ผูผ้ลิต นาํเขา้ จดัจาํหน่ายและ ฝร่ังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย MW Brands SAS ร้อยละ 100)    ส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง    

European Seafood Investment Portugal ผูผ้ลิตและส่งออกปลาซาร์ดีน โปรตุเกส 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นร้อยละ 74 โดย MW Brands SAS    และปลาแมคคาเรลกระป๋อง    

    และร้อยละ 26 โดย Thai Union France      

    Holding 2 SAS)     

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 
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  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั นิวฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จาํกดั ผูผ้ลิตและส่งออกปลาทูน่า ไทย 90.08 - 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั ไทยรวมสินพฒันา    กระป๋องและอาหารแมว    

  อุตสาหกรรม จาํกดั ร้อยละ 100)     

บริษทั ไทยควอลิต้ี ชริมพ ์จาํกดั ผูเ้พาะพนัธุ์และปรับปรุง ไทย 48.45 48.45 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั ไทยยเูน่ียน     สายพนัธุ์กุง้    

  ฟีดมิลล ์จาํกดั ร้อยละ 95)     

บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั ผูเ้พาะพนัธุ์และเล้ียงกุง้ ไทย 26.01 26.01 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั ไทยยเูน่ียน     

     ฟีดมิลล ์จาํกดั ร้อยละ 51)     

บริษทั ทีซีเอม็ ฟิชเชอร่ี จาํกดั ผูเ้พาะพนัธุ์และเล้ียงกุง้ ไทย 19.51 38.35 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั     

     ร้อยละ 75) (2555: ถือหุ้นโดยบริษทั     

     ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั ร้อยละ 75)     

บริษทั ทีเอม็เค ฟาร์ม จาํกดั ผูเ้พาะพนัธุ์และเล้ียงกุง้ ไทย 20.81 40.80 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั     

     ร้อยละ 80) (2555: ถือหุ้นโดยบริษทั     

     ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั ร้อยละ 80)     

บริษทั ไทยยเูน่ียน แฮชเชอร่ี จาํกดั ผูเ้พาะพนัธุ์และเล้ียงกุง้ ไทย 26.01 51.00 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั     

  ร้อยละ 99.99) (2555: ถือหุ้นโดยบริษทั     

     ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั ร้อยละ 99.99)     

Thai Union European Seafood 1 SA ผูล้งทุน ลกัเซมเบิร์ก 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย TUIH ร้อยละ 100)     

Thai Union France Holding 2 SAS ผูล้งทุน ฝร่ังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union European      

    Seafood 1 SA ร้อยละ 100)     

MW Brands SAS สาํนกังานใหญ่ ฝร่ังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union France      

    Holding 2 SAS ร้อยละ 100)     

MW Brands Seychelles Limited ผูส่้งออกปลาทูน่ากระป๋อง เซเชลส์ 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย MW Brands SAS     

    ร้อยละ 100)     

Etablissements Paul Paulet SAS ผูผ้ลิต นาํเขา้ จดัจาํหน่ายและ ฝร่ังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย MW Brands SAS ร้อยละ 100)    ส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง    

European Seafood Investment Portugal ผูผ้ลิตและส่งออกปลาซาร์ดีน โปรตุเกส 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นร้อยละ 74 โดย MW Brands SAS    และปลาแมคคาเรลกระป๋อง    

    และร้อยละ 26 โดย Thai Union France      

    Holding 2 SAS)     

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 
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   2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ 

Pioneer Food Cannery Limited ผูผ้ลิตปลาทูน่ากระป๋อง กานา 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Etablissements Paul        

    Paulet SAS ร้อยละ 100)     

Mareblu SRL ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายอาหาร อิตาลี 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นร้อยละ 74 โดย MW Brands SAS    ทะเลกระป๋อง    

    และร้อยละ 26 โดย Thai Union France     

    Holding 2 SAS)     

UK Seafood Investments Limited ผูล้งทุน สหราช 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย MW Brands SAS     อาณาจกัร   

    ร้อยละ 100)     

Indian Ocean Tuna Limited ผูผ้ลิตและส่งออกปลาทูน่า เซเชลส์ 60.00 60.00 

   (ถือหุ้นโดย MW Brands SAS    กระป๋อง    

    ร้อยละ 60)     

John West Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย สหราช 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย UK Seafood Investments    อาหารทะเลกระป๋อง อาณาจกัร   

    Limited ร้อยละ 100)     

Irish Seafood Investments Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย ไอร์แลนด ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย MW Brands SAS    อาหารทะเลกระป๋อง    

    ร้อยละ 100)     

John West Holland BV ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย เนเธอร์แลนด ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Irish Seafood Investments    อาหารทะเลกระป๋อง    

    Limited ร้อยละ 100)     

TTV Limited ประกอบกิจการประมง กานา 50.00 50.00 

   (ถือหุ้นโดย Etablissements Paul Paulet     

    SAS ร้อยละ 50)     

บริษทั เจา้พระยาห้องเยน็ จาํกดั ให้เช่าทรัพยสิ์น ไทย 77.06 - 

   (ถือหุ้นโดย แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน)     

    ร้อยละ 100)     

บริษทั โอคินอสฟู้ด จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายอาหาร ไทย 77.06 - 

   (ถือหุ้นโดย แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) และสตัวน์ํ้าแช่แขง็     

    ร้อยละ 100)     

บริษทั โอคินอส จาํกดั หยดุดาํเนินกิจการ ไทย 77.06 - 

   (ถือหุ้นโดย แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน)     

    ร้อยละ 100)     

บริษทั ทกัษิณสมุทร จาํกดั หยดุดาํเนินกิจการ ไทย 77.06 - 

   (ถือหุ้นโดย แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน)     

    ร้อยละ 100)     
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ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PT Juifa International 

Foods (บริษัทย่อย) ให้แก่บุคคลภายนอกจาํนวน 23,970 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

88.78 ในบริษทัดงักล่าว ในราคาหุ้นละ 3,315.84 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 79 ลา้นบาท ทาํให้

เกิดขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 58 ลา้นบาท แสดงในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนรวม (กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะกิจการ: ขาดทุน 3 ลา้นบาท) การขายเงินลงทุนดงักล่าว

ทาํให้ PT Juifa International Foods ส้ินสภาพการเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯไดรั้บ

เงินปันผลจนถึงวนัท่ีขายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 164 ลา้นบาท 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ PT Juifa International Foods ณ วนัท่ีจาํหน่าย มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรัพยร์วม 193 

หน้ีสินรวม (80) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 45 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 158 

หกั: ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (21) 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 137 

ราคาขาย (79) 

ขาดทุนจากการขายบริษทัยอ่ย 58 

ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จาํกัด ได้จดัตั้ ง

บริษทั นิวฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จาํกดั เพื่อผลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและอาหารแมว 

ในระหวา่งไตรมาสหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน)  

(PPC) จาํนวน 9.6 ลา้นหุน้ (คิดเป็นร้อยละ 29.2 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 33 ลา้นหุ้น) 

การซ้ือหุน้สามญัใน PPC ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ PPC ของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 49.97 (ของ

หุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 30 ลา้นหุ้น) เป็นร้อยละ 74.64 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ 

PPC ดงันั้น PPC มีฐานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงิน

ของ PPC ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้ งแต่วนัท่ีลงทุนจนถึงวนัท่ี           

31 ธันวาคม 2556 ทั้งน้ี ได้บนัทึกสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายุติธรรม ราคาซ้ือส่วนท่ีตํ่ากว่ามูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจะถูกบันทึกไวใ้นบัญชีรายได้อ่ืนในงบกําไรขาดทุน ในระหว่าง         

ไตรมาสท่ีส่ีของปีปัจจุบนั บริษทัฯ เสร็จส้ินการประเมินราคาใน PPC อยา่งไรก็ตาม ราคาประเมินน้ี

ไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบญัชีอยา่งเป็นสาระสําคญั ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่มีการปรับปรุงรายการเพื่อ

บนัทึกค่าความนิยม 
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 มูลค่ายติุธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ PPC ณ วนัท่ีลงทุนมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 184 184 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 351 351 

สินคา้คงเหลือ 813 813 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,927 1,431 

สินทรัพยอ่ื์น ๆ 65 65 

     รวมสินทรัพย ์ 3,340 2,844 

หนีสิ้น   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 215 215 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,305 1,305 

หน้ีสินอ่ืน ๆ 70 62 

     รวมหน้ีสิน 1,590 1,582 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 1,750 1,262 

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 74.64  

สินทรัพยสุ์ทธิในสดัส่วนการลงทุนของบริษทั  1,306  

ส่วนของราคาซ้ือท่ีตํ่ากวา่สินทรัพยสุ์ทธิ (24)  

ราคาซ้ือ 1,282  

หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (184)  

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนใน PPC 1,098  

หกั: เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม PPC (773)  

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย PPC 325  

ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จาํกดั (TFM) ไดจ้ดัโครงสร้าง

การลงทุนภายในกลุ่มบริษทัใหม่ โดยขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 3 แห่งคือ บริษทั ไทยยูเน่ียน    

แฮชเชอร่ี จาํกดั บริษทั ทีซีเอ็ม ฟิชเชอร่ี จาํกดั และ บริษทั ทีเอ็มเค ฟาร์ม จาํกดั ให้กบัการร่วมคา้   

อีกแห่งหน่ึงของ TFM คือ บริษทั ทีเอ็มเอซี จาํกดั การขายเงินลงทุนดงักล่าวทาํให้กลุ่มบริษทัยอ่ย

ของ TFM ส้ินสภาพการเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ งบการเงินรวมน้ี รวมงบแสดงฐานะการเงิน

ของกลุ่มบริษทัย่อยของ TFM กลุ่มน้ี ณ วนัท่ีขายเงินลงทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จนถึงวนัท่ีขายเงินลงทุน 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
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ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงิน

บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่า

เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่า

ดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” 

ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระสําคญัได้ถูกตัด    

ออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

 ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน      

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3  บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

   มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12  

 

ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 

แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

7  



รายงานประจำาปี 1392 5 5 6

ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงิน

บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่า

เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่า

ดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” 

ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระสําคญัได้ถูกตัด    

ออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

 ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน      

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3  บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

   มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12  

 

ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 

แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

7  



บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)140 T U F

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั

ทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี  

 ข.  มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย

และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่   

ผูเ้ช่า 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึน

ตามรูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทาน

บริการ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก

การร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน    

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการ      

ร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี   

ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสด           

ใหเ้จา้ของ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่ง

เป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบติั ยกเวน้การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10  และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ซ่ึงอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการการเงินในปีท่ี

เร่ิมใช ้และยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทาน

บริการ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก

การร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน    

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการ      

ร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี   

ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสด           

ใหเ้จา้ของ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่ง

เป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบติั ยกเวน้การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10  และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ซ่ึงอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการการเงินในปีท่ี

เร่ิมใช ้และยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 
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4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของความ

เป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดย    

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัสินคา้รับคืนและส่วนลดแลว้ 

  การขายภายใตส้ัญญาการคา้ของบริษทัย่อยในต่างประเทศจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือผูจ้ดัจาํหน่ายของ

บริษัทย่อยได้ขายสินค้านั้ นแล้ว ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าการจดัเก็บสินค้าและตน้ทุนต่าง ๆ            

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาการคา้น้ีสามารถเรียกเก็บจากผูจ้ดัจาํหน่ายและบนัทึกหกัจากตน้ทุนขาย 

  ดอกเบีย้รับ 

  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

  เงินปันผลรับ 

  เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

  บัตรภาษีรับ 

  เงินชดเชยภาษีอากรสินคา้ส่งออกท่ีไดรั้บในรูปบตัรภาษีจากกระทรวงการคลงัรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือ

ไดรั้บหนงัสือแจง้อนุมติัใหไ้ดรั้บบตัรภาษี 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะ

สั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและ

ไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3  ลูกหนีก้ารค้า 

  ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง

โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.4  สินค้าคงเหลือ 

  สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุน

จริง) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการ

ผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุย้โรงงานดว้ย 

  วตัถุดิบ วสัดุประกอบและภาชนะบรรจุแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วธีิถวัเฉล่ีย) 
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4.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

 ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธี         

ส่วนไดเ้สีย 

 ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะ

ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน  

ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการ

โอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

  ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่ ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตาม

ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯจดัให้

มีการประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี

บริษทัฯจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- บริษทัฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วน

ของผูถื้อหุน้ อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาท่ี

ลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้

ไม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 
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- บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 

“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคา

ใหม่จะถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจาํนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี 

“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  

ค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี

เส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง - 5 - 40  ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 3 - 20  ปี 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่ง - 3 - 20  ปี 

ยานพาหนะ - 3 - 20  ปี 

  ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งและยานพาหนะของบริษทัยอ่ย

แห่งหน่ึงในต่างประเทศคาํนวณโดยวิธียอดคงเหลือลดลงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ     

5 - 20 ปี ผลท่ีแตกต่างกนัดงักล่าวไม่เป็นสาระสาํคญัต่อส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

  ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

  อุปกรณ์จากการเช่า (Capital lease) จะบันทึกตามมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นตํ่าและทยอยตัด

จาํหน่ายตามวิธีเส้นตรงโดยใช้ระยะเวลาท่ีสั้ นท่ีสุดระหว่างระยะเวลาการเช่าหรืออายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณของอุปกรณ์ 

  ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพย์

หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์

รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ต้องใช้ระยะ

เวลานานในการแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่

สินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็น

ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการ

กูย้มืนั้น 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน บริษทัฯจะบนัทึก

ตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุนภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพย์

นั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบ

ตลอดอายุการใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลา

การตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย                  

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

    อายกุารใหป้ระโยชน์ 

เคร่ืองหมายการคา้ - 5, 10, 20, 40 ปี 

 ลิขสิทธ์ิ  - 3, 5, 10 ปี 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ - 3, 5, 10  ปี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ

แน่นอนแต่จะใช้วธีิการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบั

ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

4.9 ค่าความนิยม  

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวม

ธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ   

ท่ีได้มาสูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่าน้ีเป็นกาํไรใน    

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบ

การดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯและบริษัทย่อยจะปันส่วนค่าความนิยมท่ี

เกิดข้ึนจากการรวมกิจการใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ

รายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ

หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ขาดทุน

จากการด้อยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่สามารถกลบับญัชี

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

4.10 สิทธิการเช่าอาคารและค่าตัดจําหน่าย 

 สิทธิการเช่าอาคารแสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่า

อาคารคาํนวณจากราคาทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 

4.11   ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินซ่ึงเกิดข้ึนก่อนหรือ ณ วนัทาํสัญญาวงเงินสินเช่ือ

และก่อนการเบิกถอนเงินกูย้ืมจะถูกบนัทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย ค่าธรรมเนียม       

ทางการเงินรอตดัจ่ายตามสัดส่วนของเงินกูย้ืมท่ีไดเ้บิกถอนแลว้จะแสดงหกัจากเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้ง

และถูกตดัจาํหน่ายโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามอายขุองเงินกู ้

ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณตน้ทุนการกูย้มื 

4.12   รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั

บริษทัฯ 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง

โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 

กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ   

บริษทัฯ  

4.13 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้

โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ย

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า

แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน

ระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า

ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  
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 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่

ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.14 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน

การดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย

สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน  

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งช้ีว่า

สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจาก

การด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้ น ทั้ งน้ี               

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึง มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์

หรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพย์

และคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียง

ในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพย์

ท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้

แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการ

สามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อ

กบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ

ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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4.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น

ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์อง

กองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน      

โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญ

อิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของ

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ หักดว้ย ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ และผลกาํไร

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังานเป็นคร้ังแรกในปี 

2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้                 

ณ วนัเดียวกนัตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 

บริษทัย่อยในต่างประเทศได้จดัตั้งกองทุนเงินบาํนาญสําหรับพนักงานฝ่ายผลิตทั้งหมดท่ีทาํงาน

ด้านการผลิตในหมู่เกาะอเมริกันซามัวร์ (American Samoa) ผลประโยชน์ดังกล่าวคาํนวณจาก

เปอร์เซ็นต์ของเงินท่ีจ่ายสมทบในแต่ละปี บริษทัย่อยในต่างประเทศจะจ่ายเงินสมทบประจาํปีเขา้

โครงการดว้ยจาํนวนเงินท่ีกาํหนดโดยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.17 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ

เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.18 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของ

รัฐโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษทัย่อยใน

ต่างประเทศบนัทึกภาษีเงินได้โดยคาํนวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรของ

ประเทศเหล่านั้น 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัรอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่าง

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี 

รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและ

บริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช ้    

หกัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได ้       

ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษี

ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายไดท่ี้บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.19 ตราสารอนุพนัธ์ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตรา

ต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการ

ทาํสัญญาจะถูกตดัจาํหน่ายดว้ยวธีิเส้นตรงตามอายขุองสญัญา  

สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญา

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

  สัญญาซ้ือ/ขายสิทธิจะซ้ือ/ขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต (Foreign currency option)  

  จาํนวนเงินท่ีบริษทัฯและบริษัทย่อยทาํสัญญาซ้ือ/ขายสิทธิท่ีจะซ้ือ/ขายเงินตราต่างประเทศใน

อนาคตไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัทาํสัญญา กาํไรและขาดทุนจากการใช้สิทธิจะ

รวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงานในงวดท่ีเกิดการใชสิ้ทธิ  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ

และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ

ดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจ

และการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน      

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า    

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าว

แลว้หรือไม่ 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บ

เงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและเงินลงทุน

ทัว่ไป เม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญั และเป็นระยะเวลานาน

หรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัหรือ

เป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการ

ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการ           

ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินด้วยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคา

อิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับสินทรัพย์ประเภทท่ีดิน ซ่ึงการประเมินมูลค่า

ดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ

ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี

เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้

หกัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช ้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้ น       

ในการน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอตดับัญชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกําไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิด         

ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหาร

ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีค่าความเสียหาย

เกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินสด 4,534 4,410 781 1,282 

เงินฝากธนาคาร 1,616,200 1,387,110 68,409 61,053 

ตัว๋แลกเงิน - 8,525 - - 

รวม 1,620,734 1,400,045 69,190 62,335 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจาํ และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบ้ีย

ระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 2.50 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.10 ถึง 2.47 ต่อปี) 

7. เงินลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินลงทุนชัว่คราว คือ เงินฝากสถาบนัการเงินในต่างประเทศแห่งหน่ึง

เป็นจาํนวน 300 ล้านหยวน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.05 ต่อปี และมีอายุครบกาํหนดในเดือน

กรกฎาคม 2557 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

 อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 116,166 48,963 1,329,262 1,508,041 

 คา้งชาํระ     

  1 - 30 วนั 41,258 6,149 595,317 712,228 

  31 - 60 วนั - - 125,788 33,971 

  61 - 90 วนั - - - - 

  91 - 120 วนั 65 - 65 - 

  181 - 365 วนั 1,071 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการ     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 158,560 55,112 2,050,432 2,254,240 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    

 อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10,651,694 9,322,154 883,504 1,448,326 

 คา้งชาํระ     

  1 - 30 วนั 2,099,448 1,573,063 268,471 215,571 

  31 - 60 วนั 319,186 397,745 4,649 41,023 

  61 - 90 วนั 187,924 232,978 1,191 319 

 91 - 120 วนั 72,124 90,924 - 358 

 121 - 180 วนั 84,218 56,859 - 226 

 181 - 365 วนั 108,115 68,593 554 1,028 

 มากกวา่ 365 วนั 208,821 174,903 26,477 24,719 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการ     

   ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,731,530 11,917,219 1,184,846 1,731,570 

รวมลูกหน้ีการคา้ 13,890,090 11,972,331 3,235,278 3,985,810 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (344,789) (251,190) (27,145) (25,616) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 13,545,301 11,721,141 3,208,133 3,960,194 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการ     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 25,420 87,115 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 5,393 156 4,996 27 

รายไดค้า้งรับ 132,632 150,041 122,024 137,035 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 265,015 46,820 7,022 12,022 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 403,040 197,017 159,462 236,199 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน     

   - สุทธิ 13,948,341 11,918,158 3,367,595 4,196,393 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ลูกหน้ีการค้าบางส่วนของบริษัทย่อยสามแห่ง (2555: สามแห่ง)             

ในต่างประเทศติดภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ลูกหน้ีการคา้สกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวนเงินรวมประมาณ 1,776 

ลา้นบาทของบริษทัย่อยสองแห่งในต่างประเทศ ไดน้าํไปขายลดแก่สถาบนัการเงิน โดยสถาบนั

การเงินดงักล่าวมีสิทธิไล่เบ้ีย 

ในเดือนเมษายน 2556 Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP) ได้ทําสัญญาซ้ือลูกหน้ีกับธนาคาร        

แห่งหน่ึง เพื่อท่ีจะขายลูกหน้ีจาํนวนนั้นท่ีอตัราคิดลด สัญญาดงักล่าวกาํหนดให้ TUFP ปลดเปล้ือง

ภาระผูกพนับนลูกหน้ีดงักล่าว โดยลูกหน้ีส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการจดัจาํหน่ายซ่ึง TUFP 

ใหบ้ริการแก่บริษทัฯ และ บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จาํกดั 

 เงินชดเชยจากการประกนัภัยค้างรับ 

 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2555 ไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมโ้รงงานของบริษทัฯท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร พื้นท่ี

ความเสียหายอยูใ่นส่วนของการผลิตสินคา้กุง้ ไม่มีผลกระทบต่อการผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ บริษทัฯ

ได้สํารวจมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ดงักล่าว พบว่าสินคา้ชาํรุดเสียหายคิดเป็นมูลค่าตาม

ราคาทุนจาํนวนเงิน 261 ลา้นบาท และอาคารและเคร่ืองจกัรเสียหายคิดเป็นมูลค่าสุทธิตามบญัชี

รวม 123 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดท้าํประกนัภยัซ่ึงครอบคลุมความเสียหายโดยตรงต่อ

ทรัพยสิ์นและไดแ้จง้ขอรับค่าสินไหมทดแทนไปยงับริษทัประกนัภยั ซ่ึงในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 

บริษทัประกนัภยัไดใ้ห้ตวัแทนเขา้สํารวจความเสียหายเพื่อกาํหนดจาํนวนเงินชดเชยค่าสินไหม

ทดแทนโดยบริษทัฯไดรั้บชาํระเงินชดเชยความเสียหายรวมทั้งส้ินจาํนวน 410 ลา้นบาท หักกลบ

กบัค่าเสียหายจากเหตุอคัคีภยัในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายจากอัคคีภัยเพิ่มเติมจากบริษัท

ประกนัภยัเป็นจาํนวนเงินรวม 287 ล้านบาท บริษทัฯบนัทึกรายได้จากการชดเชยความเสียหาย

ดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

9. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการธุรกิจดงักล่าวสามารถสรุปรายการท่ีสาํคญัไดด้งัตารางขา้งล่างน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย    

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    

    รายไดจ้ากการขายสินคา้             -             - 9,504 10,061 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

    เงินปันผลรับ             -             - 806 1,404 ตามท่ีประกาศจ่าย 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย    

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    

    ดอกเบ้ียรับ             -             - 1,021 987 ร้อยละ 1.44 - 5.50 ต่อปี 

(2555: ร้อยละ 1.22 - 6.25 

ต่อปี) 

    รายไดอ่ื้น             -             - 56 62 ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 

    ซ้ือสินคา้             -             - 1,797 1,827 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

     ค่าบริการการจดัการ             -             - 55 54 ราคาตามสญัญา 

     ค่าใชจ่้ายอ่ืน             -             - 129 105 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

รายการธุรกจิกบับริษทัร่วม    

    รายไดจ้ากการขายสินคา้ 320 37 34 15 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

    เงินปันผลรับ 64 18 29 18 ตามท่ีประกาศจ่าย 

    รายไดอ่ื้น 18 20 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

    ซ้ือสินคา้ 204 193 - 182 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายการธุรกจิกบับริษทัที่เกีย่วข้องกนั      

    รายไดจ้ากการขายสินคา้  765 1,099 343 244 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

    ซ้ือสินคา้ 3,302 3,794 2,221 2,802 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

    ค่าขนส่ง 44 48 4 7 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

    ซ้ือสินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั 

      สินทรัพย ์

112 133 12 25 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นกบับริษทั เอเซีย - แปซิฟิค ริสค ์คอนซลัแทน้ส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายหนา้รับประกนัภยัโดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์กบับริษทัฯจากการ

มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าเบ้ียประกนัภยัผา่น

บริษทัดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 122 ลา้นบาท (2555: 84 ลา้นบาท) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั สงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ธีร์ โฮลด้ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

 บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (TUI) บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง จาํกดั (TUIH) บริษทัยอ่ย 

บริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) (PPC) บริษทัยอ่ย 
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)156 T U F

Thai Union France Holding 2 SAS บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

MW Brands SAS บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

European Seafood Investment Portugal บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

UK Seafood Investment Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

John West Food Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

Mareblu SRL บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

MW Brands Seychelles Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

Indian Ocean Tuna Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

Pioneer Food Cannery Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

TTV Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

Etablissements Paul Paulet SAS บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

Irish Seafood Investments Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

John West Holland BV บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

บริษทั เจา้พระยาหอ้งเยน็ จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

บริษทั ทกัษิณสมุทร จาํกดั** บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

บริษทั โอคินอส จาํกดั** บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

บริษทั โอคินอสฟู้ด จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

บริษทั ลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั บีส ไดเมนชัน่ จาํกดั บริษทัร่วม  

Avanti Feeds Limited บริษทัร่วม  

Century Trading (Shanghai) Co., Ltd. บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

Tri-Union Seafoods, LLC (TRI-U) บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP) บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

US Pet Nutrition, LLC (USPN) บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

Canadian Pet Nutrition, ULC บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

บริษทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

บริษทั นิว ฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

บริษทั ไทยควอลิต้ี ชริมพ ์จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั* บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

บริษทั ทีซีเอม็ ฟิชเชอร่ี จาํกดั* บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

บริษทั ทีเอม็เค ฟาร์ม จาํกดั* บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

บริษทั ไทยยเูน่ียน แฮชเชอร่ี จาํกดั* บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

Thai Union European Seafood 1 S.A. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
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รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จาํกดั บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

Moresby International Holdings Inc. บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

LDH (La Doria) Limited บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

Majestic Seafood Corporation Ltd. บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทัร่วม) 

Lucky Union Foods Euro Sp.Z.o.o. บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทัร่วม) 

บริษทั เอกวฒัน์ โปรดกัส์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการเป็น     

  ญาติสนิทกรรมการ 

บริษทั เจมิไนย แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการเป็นญาติสนิท 

   กรรมการ 

บริษทั เจมิไนย วอเตอร์คร๊าฟ จาํกดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการเป็นญาติสนิท 

   กรรมการ 

บริษทั แฟคตอร่ี สตอเรจ เซอร์วสิ จาํกดั กรรมการเป็นญาติสนิทกรรมการ 

บริษทั จนัศิริ เรียล เอสเตท จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั รวมสินไทยพฒันากิจ จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่า จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทีซี ยเูน่ียน โกลบอล จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั จะนะ อุตสาหกรรมประมง จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทีซี ยเูน่ียน อโกรเทค จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไวยไทย จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทยพฒันา สแตนเลส สตีล จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

Phil-Union Frozen Foods, Inc. มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทยยเูน่ียนปร็อปเปอร์ต้ีส์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 

หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลฮัน่ฮงการช่าง มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั อเฮด เวย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั หลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ลคัก้ี ซูริมิ โปรดกัส์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอเซีย - แปซิฟิค ริสค ์คอนซลัแทน้ส์ มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

   (ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษทั เอเซีย - แปซิฟิค อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส จาํกดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 

Darford International Inc. มีกรรมการร่วมกนั 

นางสาวรุ่งทิวา บุญมีโชติ ญาติสนิทกรรมการ 

แพปาริชาติ บุญมีโชติ ญาติสนิทกรรมการ 

* โอนเปล่ียนเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหวา่งปี 

**  หยดุดาํเนินงาน 

25  



รายงานประจำาปี 1572 5 5 6

รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จาํกดั บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

Moresby International Holdings Inc. บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

LDH (La Doria) Limited บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

Majestic Seafood Corporation Ltd. บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทัร่วม) 

Lucky Union Foods Euro Sp.Z.o.o. บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทัร่วม) 

บริษทั เอกวฒัน์ โปรดกัส์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการเป็น     

  ญาติสนิทกรรมการ 

บริษทั เจมิไนย แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการเป็นญาติสนิท 

   กรรมการ 

บริษทั เจมิไนย วอเตอร์คร๊าฟ จาํกดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการเป็นญาติสนิท 

   กรรมการ 

บริษทั แฟคตอร่ี สตอเรจ เซอร์วสิ จาํกดั กรรมการเป็นญาติสนิทกรรมการ 

บริษทั จนัศิริ เรียล เอสเตท จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั รวมสินไทยพฒันากิจ จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่า จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทีซี ยเูน่ียน โกลบอล จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั จะนะ อุตสาหกรรมประมง จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทีซี ยเูน่ียน อโกรเทค จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไวยไทย จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทยพฒันา สแตนเลส สตีล จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

Phil-Union Frozen Foods, Inc. มีผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทยยเูน่ียนปร็อปเปอร์ต้ีส์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 

หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลฮัน่ฮงการช่าง มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั อเฮด เวย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั หลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ลคัก้ี ซูริมิ โปรดกัส์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอเซีย - แปซิฟิค ริสค ์คอนซลัแทน้ส์ มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

   (ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษทั เอเซีย - แปซิฟิค อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส จาํกดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 

Darford International Inc. มีกรรมการร่วมกนั 

นางสาวรุ่งทิวา บุญมีโชติ ญาติสนิทกรรมการ 

แพปาริชาติ บุญมีโชติ ญาติสนิทกรรมการ 

* โอนเปล่ียนเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหวา่งปี 

**  หยดุดาํเนินงาน 
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)158 T U F

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8)    

   บริษทัยอ่ย - - 2,003,380 2,326,986 

   บริษทัร่วม 73,095 22,496 6,846 1,051 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  85,465 32,616 65,626 13,318 

   รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 158,560 55,112 2,075,852 2,341,355 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 19)   

   บริษทัยอ่ย - - 378,660 337,790 

   บริษทัร่วม 6,148 12,305 1,575 11,367 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  137,470 177,071 68,651 84,067 

   รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 143,618 189,376 448,886 433,224 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย     

   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

  บริษทั ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ จาํกดั - - 80,000 80,000 

 บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - - 1,337,041 

   รวม - - 80,000 1,417,041 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย     

   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

   บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง จาํกดั - - 22,560,467 20,453,595 

   บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  - - 2,028,074 676,118 

   รวม - - 24,588,541 21,129,713 

 หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     

        บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - (724,894) - 

 สุทธิ - - 23,863,647 21,129,713 

 

26  



รายงานประจำาปี 1592 5 5 6

ในระหวา่งปี 2556 เงินใหกู้ย้มืแก่และเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ              

ณ วนัท่ี 

                                                                                                                                                         

ในระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ        

ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2556 เพิ่มข้ึน ลดลง การแปลงค่า 31 ธนัวาคม 2556 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย      

บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม      

   จาํกดั - 7,710 (7,710) - - 

บริษทั สงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) - 7,850 (7,850) - - 

บริษทั ไทยยูเน่ียน กราฟฟิกส์ จาํกดั 80,000 80,000 (80,000) - 80,000 

บริษทั ไทยยูเน่ียน อินเตอร์เนชัน่แนล       

   จาํกดั 1,337,041 124,600 (1,544,150) 82,509 - 

 1,417,041 220,160 (1,639,710) 82,509 80,000 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย      

บริษทั ไทยยูเน่ียน อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง      

   จาํกดั 20,453,595 841,106 (1,017,159) 2,282,925 22,560,467 

บริษทั ไทยยูเน่ียน อินเตอร์เนชัน่แนล       

   จาํกดั 676,118 1,228,000 - 123,956 2,028,074 

 21,129,713 2,069,106 (1,017,159) 2,406,881 24,588,541 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย      

บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม       

   จาํกดั - 16,450 (16,450) - - 

บริษทั สงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) - 11,500 (11,500) - - 

 - 27,950 (27,950) - - 
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)160 T U F

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปี ส้ินสุดว ัน ท่ี  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 521 725 75 73 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 34 33 7 4 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 4 4 - - 

ผลประโยชนเ์ม่ือถูกเลิกจา้งงาน 19 18 - - 

รวม 578 780 82 77 

10.  สินค้าคงเหลือ  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   รายการปรับลดราคาทุน   

 ราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

สินคา้สาํเร็จรูป 19,770,390 16,449,282 (928,825) (473,601) 18,841,565 15,975,681 

งานระหวา่งทาํ 247,355 137,864 - (328) 247,355 137,536 

วตัถุดิบ 10,290,450 10,752,836 (293,362) (172,720) 9,997,088 10,580,116 

วสัดุประกอบและ       

ภาชนะบรรจุ 

 

1,813,344 

 

1,638,343 

 

(133,254) 

 

(90,815) 

 

1,680,090 

 

1,547,528 

สินคา้ระหวา่งทาง 5,338,134 4,445,837 - (12,995) 5,338,134 4,444,834 

วสัดุส้ินเปลือง 820,271 617,779 (7,157) (1,003) 813,114 604,784 

รวม 38,279,944 34,041,941 (1,362,598) (751,462) 36,917,346 33,290,479 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายการปรับลดราคาทุน   

 ราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

สินคา้สาํเร็จรูป 2,107,943 1,690,448 (127,027) (58,080) 1,980,916 1,632,368 

งานระหวา่งทาํ 12,651 18,553 - - 12,651 18,553 

วตัถุดิบ 2,287,250 2,525,137 (25,859) (4,051) 2,261,391 2,521,086 

วสัดุประกอบและ       

ภาชนะบรรจุ 226,070 309,401 (18,724) 

 

(10,866) 207,346 298,535 

สินคา้ระหวา่งทาง 536,356 377,517 - (1,003) 536,356 376,514 

วสัดุส้ินเปลือง 21,311 23,974 - - 21,311 23,974 

รวม 5,191,581 4,945,030 (171,610) (74,000) 5,019,971 4,871,030 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัย่อยสามแห่ง (2555: สามแห่ง) ใน

ต่างประเทศได้นาํไปจดจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัย่อย

ดงักล่าวท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้ตัดจาํหน่ายสินค้าคงเหลือตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีจาํนวน 261       

ล้านบาท ซ่ึงเสียหายจากเพลิงไหม้โรงงานของบริษทัฯท่ีจงัหวดัสมุทรสาครตามท่ีกล่าวไวใ้น     

หมายเหตุ 8 

11. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือ เงินฝากประจาํซ่ึงไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 

12.   เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

  จดัตั้งข้ึน งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ       

บริษทั ลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ จาํกดั ผูผ้ลิตและส่งออกปูอดั ไทย 25.00 25.00 37,500 37,500 381,161 329,523 

บริษทั บีส ไดเมนชัน่ จาํกดั ธุรกิจพาณิชยอิ์เลค็ทรอนิกส์ ไทย 20.00 20.00 1,010 1,010 23,248 21,934 

    ภายใตเ้วบ็ไซต ์        

Avanti Feeds Limited ผูผ้ลิตและส่งออกอาหารสตัว ์ อินเดีย 25.12 25.12 117,064 117,064 197,654 120,816 

    และผลิตภณัฑจ์ากกุง้        

บริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร ไทย - 49.97 - 773,460 - 734,987 

    และสตัวน์ํ้าแช่แขง็        

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย         

Century Trading (Shanghai)  ผูน้าํเขา้และส่งออกอาหาร จีน 45.04 45.04 75,900 75,900 41,502 34,916 

   Co., Ltd. (ถือหุ้นโดยบริษทั         

   ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม          

    จาํกดั ร้อยละ 50)            

บริษทั ทีเอน็ ฟายน์ เคมีคอลส์ จาํกดั ผูผ้ลิตและส่งออก ไทย 44.14 44.14 44,070 44,070 52,240 51,256 

    (ถือหุ้นโดยบริษทัไทยรวมสินพฒันา    ผลิตภณัฑผ์ลพลอยได ้        

    อุตสาหกรรม จาํกดั ร้อยละ 49)    จากอาหารทะเล        

Moresby International Holdings Inc. ลงทุนในธุรกิจการจบัปลา เกาะบริติช 30.03 30.03 136,535 96,981 141,855 96,981 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั ไทยรวมสิน  เวอร์จ้ิน       

   พฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั ร้อยละ         

   33)         

LDH (La Doria) Limited (ถือหุ้นโดย ผูค้า้ส่งอาหาร สหราช 20.00 20.00 95,940 95,940 451,941 415,860 

   MW Brands ร้อยละ 20)  อาณาจกัร       

     508,019 1,241,925 1,289,601 1,806,273 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัย่อยสามแห่ง (2555: สามแห่ง) ใน

ต่างประเทศได้นาํไปจดจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัย่อย

ดงักล่าวท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้ตัดจาํหน่ายสินค้าคงเหลือตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีจาํนวน 261       

ล้านบาท ซ่ึงเสียหายจากเพลิงไหม้โรงงานของบริษทัฯท่ีจงัหวดัสมุทรสาครตามท่ีกล่าวไวใ้น     

หมายเหตุ 8 

11. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือ เงินฝากประจาํซ่ึงไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 

12.   เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

  จดัตั้งข้ึน งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ       

บริษทั ลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ จาํกดั ผูผ้ลิตและส่งออกปูอดั ไทย 25.00 25.00 37,500 37,500 381,161 329,523 

บริษทั บีส ไดเมนชัน่ จาํกดั ธุรกิจพาณิชยอิ์เลค็ทรอนิกส์ ไทย 20.00 20.00 1,010 1,010 23,248 21,934 

    ภายใตเ้วบ็ไซต ์        

Avanti Feeds Limited ผูผ้ลิตและส่งออกอาหารสตัว ์ อินเดีย 25.12 25.12 117,064 117,064 197,654 120,816 

    และผลิตภณัฑจ์ากกุง้        

บริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร ไทย - 49.97 - 773,460 - 734,987 

    และสตัวน์ํ้าแช่แขง็        

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย         

Century Trading (Shanghai)  ผูน้าํเขา้และส่งออกอาหาร จีน 45.04 45.04 75,900 75,900 41,502 34,916 

   Co., Ltd. (ถือหุ้นโดยบริษทั         

   ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม          

    จาํกดั ร้อยละ 50)            

บริษทั ทีเอน็ ฟายน์ เคมีคอลส์ จาํกดั ผูผ้ลิตและส่งออก ไทย 44.14 44.14 44,070 44,070 52,240 51,256 

    (ถือหุ้นโดยบริษทัไทยรวมสินพฒันา    ผลิตภณัฑผ์ลพลอยได ้        

    อุตสาหกรรม จาํกดั ร้อยละ 49)    จากอาหารทะเล        

Moresby International Holdings Inc. ลงทุนในธุรกิจการจบัปลา เกาะบริติช 30.03 30.03 136,535 96,981 141,855 96,981 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั ไทยรวมสิน  เวอร์จ้ิน       

   พฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั ร้อยละ         

   33)         

LDH (La Doria) Limited (ถือหุ้นโดย ผูค้า้ส่งอาหาร สหราช 20.00 20.00 95,940 95,940 451,941 415,860 

   MW Brands ร้อยละ 20)  อาณาจกัร       

     508,019 1,241,925 1,289,601 1,806,273 
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)162 T U F

(หน่วย: พนับาท) 

  จดัตั้งข้ึน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   2556 2555 2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ลคัก้ี ยูเน่ียน ฟู้ดส์ จาํกดั ผูผ้ลิตและส่งออกปูอดั ไทย 25.00 25.00 37,500 37,500 

บริษทั บีส ไดเมนชัน่ จาํกดั ธุรกิจพาณิชยอิ์เลค็ทรอนิกส์ ไทย 20.00 20.00 1,010 1,010 

    ภายใตเ้วบ็ไซต ์      

Avanti Feeds Limited ผูผ้ลิตและส่งออกอาหารสตัว ์ อินเดีย 25.12 25.12 117,064 117,064 

    และผลิตภณัฑจ์ากกุง้      

บริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร ไทย - 49.97 - 773,460 

    และสตัวน์ํ้ าแช่แขง็      

     155,574 929,034 

12.2 ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมใน        

งบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)               

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ

ระหวา่งปี 

 2556 2555 2556 2555 

บริษทั ลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ จาํกดั 69,137 38,637 17,500 7,500 

บริษทั บีส ไดเมนชัน่ จาํกดั  5,714 4,623 4,400 2,400 

Century Trading (Shanghai) Co., Ltd. 6,586 9,651 - - 

บริษทั ทีเอน็ ฟายน ์เคมีคอลส์ จาํกดั 5,394 6,362 - - 

LDH (La Doria) Limited 40,240 37,185 - - 

Avanti Feeds Limited 84,292 11,844 7,454 8,092 

บริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) (20,233) (38,473) - - 

Moresby International Holding Ltd. 5,321 - - - 

รวม 196,451 69,830 29,354 17,992 
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12.3 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

บริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) 749.5 

12.4 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกชาํระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมสาํหรับ 

ปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

กาํไร (ขาดทุน) 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

บริษทั ลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ จาํกดั 150 ลา้นบาท 150 ลา้นบาท 2,064 2,619 648 1,002 1,667 1,822 276 155 

บริษทั บีส ไดเมนชัน่ จาํกดั  25 ลา้นบาท 25 ลา้นบาท 67 61 11 11 116 103 29 23 

Avanti Feeds Limited 90.8  ลา้นรูปี 90.8 ลา้นรูปี 1,450 1,242 814 470 5,298 3,280 336 158 

บริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) - 300 ลา้นบาท - 3,550 - 1,905 - 6,642 - (77) 

Century Trading (Shanghai)  4 ลา้นเหรียญ 4 ลา้นเหรียญ 103 94 13 25 314 217 13 19 

    Co., Ltd. สหรัฐฯ สหรัฐฯ         

บริษทั ทีเอน็ ฟายน์ เคมีคอลส์  

   จาํกดั 

90 ลา้นบาท 90 ลา้นบาท 98 110 5 6 77 91 11 13 

Moresby International Holdings  13.3  ลา้น 9.4 ลา้น 458 295 131 - 16 - 16 - 

   Inc. เหรียญสหรัฐฯ เหรียญสหรัฐฯ         

LDH (La Doria) Limited 1 ลา้นปอนด ์ 1 ลา้นปอนด ์ 5,681 3,949 3,985 2,857 17,318 12,422 630 450 

 องักฤษ องักฤษ         

ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน Avanti Thai Aqua Feeds Private Limited 

โดยวิธีแลกหุ้นสามัญกับ  Avanti Feeds Limited ทําให้สัดส่วนของเงินลงทุนใน Avanti Feeds 

Limited เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 14.99 เป็นร้อยละ 25.12 ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ปล่ียนการบนัทึกเงินลงทุน

ใน Avanti Feeds Limited จากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม กาํไรจากการ    

แลกหุน้ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวม 54.8 ลา้นบาท แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555  

 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท แพ็คฟู้ด จาํกัด (มหาชน) (PPC) 

จาํนวน 12 ลา้นหุน้ (คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 30 ลา้นหุน้) ท่ีราคาซ้ือ

เท่ากับ  51 บาทต่อหุ้น  หรือรวมเป็นจํานวนเงินจ่ายซ้ือทั้ งส้ิน  612 ล้านบาท  ต่อมาเม่ือวนั ท่ี                   

18 ธันวาคม 2555 บริษัทฯได้ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท แพ็คฟู้ด จาํกัด (มหาชน) (PPC) จาํนวน               

3 ล้านหุ้น ท่ีราคาซ้ือเท่ากบั 54 บาทต่อหุ้น หรือรวมเป็นจาํนวนเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 161 ล้านบาท      

ทาํให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯถือหุ้นใน PPC เป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 15 ล้านหุ้นหรือ      

คิดเป็นร้อยละ 49.97 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ PPC ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯ   
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ไม่มีอาํนาจในการควบคุม PPC บริษทัฯจึงมิไดร้วมงบการเงินของ PPC ไวใ้นงบการเงินรวมของ

บริษทัฯ 

ในระหวา่งไตรมาสหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) 

(PPC) จาํนวน 9.6 ลา้นหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 29.2 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 33 ลา้นหุ้น) 

รวมเป็นจาํนวนเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 509 ลา้นบาท การซ้ือหุ้นสามญัใน PPC ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้น 

PPC ของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 49.97 (ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 30 ลา้นหุน้) เป็น

ร้อยละ 74.64 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายแล้วทั้งหมดของ PPC และในระหว่างไตรมาสส่ีของปีปัจจุบนั 

บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ PPC เพิ่มอีกจาํนวน 0.8 ลา้นหุ้น ท่ีราคาซ้ือเท่ากบั 53.14 บาทต่อหุ้น 

หรือรวมเป็นจาํนวนเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 42.3 ลา้นบาท ทาํให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯถือ

หุ้นใน PPC เป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 25.4 ลา้นหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 77.06 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายแล้ว

ทั้งหมดของ PPC ทั้งหมด บริษทัฯไดเ้ปล่ียนการบนัทึกเงินลงทุนใน PPC จากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของ PPC ณ วนัท่ี     

31 ธนัวาคม 2556 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตั้งแต่วนัท่ีลงทุนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556            

 ในระหวา่งไตรมาสหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั ไดล้งทุนเพิ่ม

ในบริษัท  Moresby International Holding Inc. เป็นจํานวนเงิน  1.3 ล้าน เห รียญ สหรัฐฯ ห รือ

ประมาณ 39.6 ลา้นบาท 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมบางบริษทับนัทึกโดยอาศยัขอ้มูลทางการเงินท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของ

บริษทัเหล่านั้น ซ่ึงยงัไม่มีการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีภายนอก เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลา     

ทาํให้ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมดังกล่าวไม่สามารถจดัเตรียมงบการเงินให้มีการตรวจสอบได ้

อยา่งไรก็ตาม มูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวมีจาํนวนไม่เป็นสาระสาํคญั 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ             

รับระหวา่งปี 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั สงขลาแคนน่ิง จาํกดั 360 ลา้นบาท 360 ลา้นบาท 90.44 90.44 1,379,791 1,379,791 325,568 219,759 

    (มหาชน)         

บริษทั ไทยรวมสินพฒันา  300 ลา้นบาท 300 ลา้นบาท 90.08 90.08 1,212,172 1,212,172 405,380 837,786 

   อุตสาหกรรม จาํกดั          

บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จาํกดั 300 ลา้นบาท 300 ลา้นบาท 51.00 51.00 189,316 189,316 15,300 140,760 

บริษทั ธีร์ โฮลด้ิง จาํกดั  70 ลา้นบาท 70 ลา้นบาท 90.00 90.00 20,699 20,699 5,670 19,530 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั 500 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 51.00 51.00 255,000 255,000 49,725 137,700 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ 40 ลา้นบาท 40 ลา้นบาท 74.00 74.00 45,331 45,331 4,440 7,400 

   จาํกดั         
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(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ             

รับระหวา่งปี 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเตอร์- 98.6 ลา้น 61.6 ลา้น 100.00 100.00 3,115,350 1,977,465 - - 

   เนชัน่แนล จาํกดั (TUI) เหรียญสหรัฐฯ เหรียญสหรัฐฯ       

PT Juifa International Foods - 2.7 ลา้น - 88.78 - 82,972 - 40,817 

  เหรียญสหรัฐฯ       

บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเวสเมน้ท ์ 222 ลา้น 222 ลา้น 100.00 100.00 8,900,256 8,900,256 - - 

   โฮลด้ิง จาํกดั (TUIH)              ยโูร              ยโูร       

บริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน)  330 ลา้นบาท - 77.06 - 1,324,515 - - - 

   (PPC)         

รวม     16,442,430 14,063,002 806,083 1,403,752 

 บริษทัฯ 

 ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั ไทยยูเน่ียน อินเวสเมน้ท์ โฮลด้ิง จาํกดั (TUIH) 

เป็นจาํนวน 200 ลา้นยโูรหรือประมาณ 7,975 ลา้นบาท 

 ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั ไทยยูเน่ียน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (TUI) เป็น

จาํนวน 48.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 1,495.3 ลา้นบาท 

ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ลงทุนเพิ่มในบริษทั แพ็คฟู้ด จาํกดั (มหาชน) 

(PPC) ทาํให้สัดส่วนของเงินลงทุนใน PPC เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 49.97 เป็นร้อยละ 74.64 บริษทัฯ

ได้เปล่ียนการบนัทึกเงินลงทุนใน PPC จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 ในระหวา่งไตรมาสส่ีของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ 

PPC จาํนวน 0.8 ลา้นหุ้น ท่ีราคาซ้ือเท่ากบั 53.14 บาทต่อหุ้น หรือรวมเป็นจาํนวนเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 

42.3 ลา้นบาท ทาํให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯถือหุ้นใน PPC เป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 25.4 

ลา้นหุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 77.06 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ PPC 

ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯขายเงินลงทุนทั้งหมดใน PT Juifa International 

Foods ให้แก่บุคคลภายนอกจาํนวน 23,970 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 88.78 ในบริษทั

ดงักล่าว ในราคาหุ้นละ 3,315.84 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 79 ลา้นบาท ทาํให้เกิดขาดทุนจาก

การขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงิน 58 ลา้นบาท แสดงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

รวม (กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะกิจการ: ขาดทุน 3 ล้านบาท) การขายเงินลงทุนดังกล่าวทาํให้ PT 

Juifa International Foods ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ในระหวา่งไตรมาสหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯลงทุนเพิ่มในบริษทั ไทยยูเน่ียน อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั (TUI) เป็นจาํนวน 14 ลา้นเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 415.3 ลา้นบาท 

ในระหว่างไตรมาสสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯลงทุนเพิ่มใน TUI เป็นจาํนวนเงิน 7.5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯหรือประมาณ 220.4 ลา้นบาท 
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ในระหว่างไตรมาสส่ีของปีปัจจุบนั บริษทัฯลงทุนเพิ่มใน TUI เป็นจาํนวนเงิน 15.5 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯหรือประมาณ 502.2 ลา้นบาท 

บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดัและบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทั สยาม ฟิชช่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไทยรวมสิน

พฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั ไดช้าํระบญัชี 

เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2556 ของบริษทั ไทยรวมสินพฒันา

อุตสาหกรรม จาํกดั ไดมี้มติจดัตั้งบริษทั นิว ฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จาํกดั และถือหุ้นจาํนวน 1 ลา้นหุ้น 

(คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 1 ลา้นหุ้น) ท่ีราคามูลค่าท่ีตราไว ้10 บาท

ต่อหุ้น ซ่ึงไดเ้รียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 รวมเป็นเงินจ่ายทั้งส้ิน 2.5 ล้านบาท โดยไดด้าํเนินการจด

ทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2556 

ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั จดัตั้งบริษทั 

นิวฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จาํกดั โดยถือหุน้จาํนวน 1 ลา้นหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่าย

ทั้งหมด) ท่ีราคาตามมูลค่าท่ีตราไว ้10 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเรียกชาํระเต็มมูลค่าหุ้นแลว้รวมเป็นจาํนวน

เงินจ่ายทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท 

ในระหว่างไตรมาสสองของปีปัจจุบนั บริษทั นิวฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ

บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยจ์ากเดิม

จาํนวน 10 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) เป็นจาํนวน 200 ลา้นบาท 

(หุ้นสามญั 20 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) ซ่ึงเรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 รวมเป็นจาํนวน

เงินจ่ายทั้งส้ิน 47.5 ลา้นบาท  

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดัและบริษทัยอ่ย 

ในระหวา่งปี 2555 บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จาํกดั (TFM)ไดจ้ดัตั้งบริษทั ทีซีเอ็ม ฟิชเชอร่ี จาํกดั 

และถือหุ้นจาํนวน 5.25 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 75 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้ งหมดจาํนวน 7         

ลา้นหุ้น) ท่ีราคาตามมูลค่าท่ีตราไว ้10 บาทต่อหุ้น ซ่ึงไดเ้รียกชาํระเต็มจาํนวนแลว้ รวมเป็นจาํนวน

เงินจ่ายทั้งส้ิน 52.5 ลา้นบาท 

ในระหว่างปี 2555 TFM ได้จัดตั้ งบริษัท ทีเอ็มเค ฟาร์ม จาํกัด และถือหุ้นจาํนวน 12 ล้านหุ้น        

(คิดเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 15 ล้านหุ้น) ท่ีราคาตามมูลค่าท่ีตราไว ้      

10 บาทต่อหุน้ ซ่ึงไดเ้รียกชาํระเตม็จาํนวนแลว้ รวมเป็นจาํนวนเงินจ่ายทั้งส้ิน 120 ลา้นบาท 

ในระหว่างปี  2555 TFM ได้จัดตั้ งบริษัท ที เอ็มเอซี จ ํากัด  (TMAC) และถือหุ้นจํานวน 28.56        

ลา้นหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 56 ลา้นหุ้น) ท่ีราคาตามมูลค่า     

ท่ีตราไว ้10 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 รวมเป็นจาํนวนเงินจ่ายทั้งส้ิน 71.4 ลา้นบาท 
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เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2556 บริษัท ไทยยูเน่ียน แฮชเชอร่ี จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ TFM ได ้        

จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์จากเดิมจาํนวน 300 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 30 ล้านหุ้น           

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็นจาํนวน 420 ล้านบาท (หุ้นสามญั 42 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้     

หุน้ละ 10 บาท) ซ่ึงเรียกชาํระแลว้เตม็จาํนวน 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของ บริษทั ไทยยเูน่ียน แฮชเชอร่ี จาํกดั ไดมี้มติ

อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯจาํนวน 420 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียน

และชาํระแลว้เดิมใหเ้หลือทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้จาํนวน 200 ลา้นบาท โดยการลดจาํนวนหุ้น

ของบริษทัดงักล่าวเดิมจาก 42 ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็น 20 ล้านหุ้น (มูลค่าท่ี   

ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) เพื่อนาํไปชดเชยผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัดงักล่าว 

 ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปีปัจจุบัน TMAC ซ่ึงเป็นการร่วมค้าของ TFM ได้เรียกชําระค่า

หุน้ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 56 ลา้นหุน้ ท่ีราคาตามมูลค่าท่ี

ตราไว ้10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 214.2 ลา้นบาท และ TMAC ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวง

พาณิชยจ์ากเดิมจาํนวน 560 ล้านบาท (หุ้นสามญั 56 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็น

จาํนวน 860 ล้านบาท (หุ้นสามญั 86 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) ซ่ึงไดเ้รียกชาํระเต็ม

จาํนวนแลว้รวมเป็นเงิน 153 ลา้นบาท ดงันั้น รวมเป็นจาํนวนเงินจ่ายทั้งส้ิน 367.2 ลา้นบาท 

 ในระหวา่งไตรมาสสองของปีปัจจุบนั TFM ไดจ้ดัโครงสร้างการลงทุนภายในกลุ่มบริษทัยอ่ยของ

ตนใหม่ โดยได้ขายเงินลงทุนทั้ งหมดในบริษทัย่อยจาํนวน 3 แห่ง ได้แก่ เงินลงทุนใน บริษัท      

ไทยยูเน่ียน แฮชเชอร่ี จาํกดั บริษทั ทีเอ็มเค ฟาร์ม จาํกดั และ บริษทั ทีซีเอ็ม ฟิชเชอร่ี จาํกดั ให้แก่

การร่วมคา้อีกแห่งหน่ึงของ TFM คือ TMAC ในราคา 340 ลา้นบาท 127 ลา้นบาท และ 56 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั การขายเงินลงทุนดงักล่าวทาํให้กลุ่มบริษทัยอ่ยของ TFM ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ย

ของบริษทัฯ  

ในระหวา่งปีปัจจุบนั TFM ไดเ้ขา้ทาํสัญญาการร่วมคา้กบับริษทัญ่ีปุ่นแห่งหน่ึง ในการร่วมลงทุนใน

TMAC ดงันั้นบริษทัฯจึงโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนใน TMAC จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดย

บริษทัยอ่ย เป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 

ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจาํนวน 161 ลา้นบาทไดบ้นัทึก

ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 แลว้ 

 บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

 ในระหว่างปี 2555 บริษทั ไทยยูเน่ียน อินเวสเม้นท์ โฮลด้ิง จาํกัด ได้ลงทุนเพิ่มใน Thai Union 

European Seafood 1 S.A. เป็นจํานวน  210 ล้านยูโร โดยการแปลงหน้ีเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน       

เป็นทุน 
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 ในระหวา่งปี 2555 Thai Union France Holding 2 SAS ไดล้งทุนเพิ่มใน MW Brands SAS เป็น

จาํนวน 61 ลา้นยโูรหรือประมาณ 2,363 ลา้นบาท (มูลค่าท่ีตราไวจ้าํนวน 473 ลา้นบาท และ

ส่วนเกินมูลค่าหุน้จาํนวน 1,890 ลา้นบาท) 

เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2555 Thai Union European Seafood 2 S.A. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ Thai 

Union European Seafood 1 S.A. ไดช้าํระบญัชีและควบรวมกิจการกบับริษทั Thai Union European 

Seafood 1 S.A. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทยยเูน่ียน อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง จาํกดั เช่นเดียวกนั 

 บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555 บริษทั ไทยยูเน่ียน ซีฟู้ด จาํกัด ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวง

พาณิชยจ์ากเดิมจาํนวน 400 ล้านบาท (หุ้นสามญั 40 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็น

จาํนวน 300 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 30 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ี

จดทะเบียนแลว้แต่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจาํนวน 10 ลา้นหุน้  

บริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) (PPC) 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ PPC มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษทัจากเดิมจาํนวน 300 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 30 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นจาํนวน 

330 ล้านบาท (หุ้นสามญั 33 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกจาํหน่ายหุ้นสามญัใหม่

จาํนวน 3 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในราคาหุน้ละ 50 บาท  

 ในระหว่างไตรมาสสามของปีปัจจุบนั ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ PPC ไดพ้ิจารณาอนุมติัการ      

ขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง PPC ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยมีบริษัทฯซ่ึงเป็นผู ้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู ้ท ําคําเสนอซ้ือ

หลกัทรัพยข์อง PPC เพื่อขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง PPC ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ท่ีราคาเสนอซ้ือหุ้นละ 53.14 บาทต่อหุ้นในระหว่างวนัท่ี 29 สิงหาคม 2556 ถึง

วนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 ทั้งน้ี คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์อนุมติัให้เพิกถอนหลกัทรัพยข์อง PPC 

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556  
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14. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 

และบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  2556 2555 2556 2555 2556 2555 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั จดัจาํหน่ายอาหารกุง้และ

วสัดุในการเพาะพนัธุ์

กุง้ และลงทุนใน

บริษทัท่ีประกอบ

ธุรกิจเพาะพนัธุ์และ

จาํหน่ายกุง้ 

51 - 438,600 - 578,940 - 

รวม    438,600 - 578,940 - 

14.2 ส่วนแบ่งขาดทุน 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน                                 

ในการร่วมคา้ในระหวา่งปี 

 2556 2555 

บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั 20,655 - 

รวม 20,655 - 
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14. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 

และบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  2556 2555 2556 2555 2556 2555 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั จดัจาํหน่ายอาหารกุง้และ

วสัดุในการเพาะพนัธุ์

กุง้ และลงทุนใน

บริษทัท่ีประกอบ

ธุรกิจเพาะพนัธุ์และ

จาํหน่ายกุง้ 

51 - 438,600 - 578,940 - 

รวม    438,600 - 578,940 - 

14.2 ส่วนแบ่งขาดทุน 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน                                 

ในการร่วมคา้ในระหวา่งปี 

 2556 2555 

บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั 20,655 - 

รวม 20,655 - 
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14.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

ก) บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั 

 จาํนวนรวมของส่วนได้เสียในสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทฯมีอยู่ใน        

การร่วมคา้ดงักล่าวคิดตามสัดส่วนของการร่วมทุนเป็นดงัน้ี 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั TMAC ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ่มเติมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 50 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 182 - 

 232 - 

หน้ีสินหมุนเวยีน      (7) - 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (1) - 

 (8) - 

สินทรัพยสุ์ทธิ 224 - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 

รายได ้ 33 - 

ตน้ทุนขาย (35) - 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (13) - 

ขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้ (15) - 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 4 - 

ขาดทุนสาํหรับปี (11) - 
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15. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2556 2555 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน     

 หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - หน่วยลงทุน 41,563 33,181 46,104 31,653 

 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ     

    เปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน (8,382)  (14,451)  

 รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 33,181  31,653  

 เงินลงทุนทัว่ไป     

    - หุน้สามญั 738  664  

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 33,919  32,317  

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้แลกหุ้นสามัญของ Avanti Thai Aqua Feeds Private Limited กับ 

Avanti Feeds Limited ทาํใหส้ัดส่วนของเงินลงทุนใน Avanti Feeds Limited เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 

14.99 เป็นร้อยละ 25.12 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนการบนัทึกเงินลงทุนใน Avanti Feeds Limited จากเงิน

ลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 

16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดง

มูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

 ท่ีดินและ     สินทรัพย ์  

 ส่วนปรับปรุง อาคารและ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองใชแ้ละ  ระหว่างติดตั้ง  

 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตใีหม่        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555  1,671,300 7,196,963 16,516,413 726,834 714,727 1,915,305 28,741,542 

ซ้ือเพ่ิม 180,895 16,807 457,234 70,393 55,859 2,927,354 3,708,542 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (29) (326,196) (246,835) (32,213) (123,452) (60,502) (789,227) 

โอนเป็นสินทรัพยอ่ื์น - - - - - (251,817) (251,817) 

ตีราคา 907,217 - - - - - 907,217 

โอนเขา้ (ออก) 35,385 896,941 1,419,151 16,902 74,667 (2,443,046) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,956) (38,582) (161,528) (5,565) (4,579) (15,575) (228,785) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2,791,812 7,745,933 17,984,435 776,351 717,222 2,071,719 32,087,472 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 348,900 1,177,782 1,430,069 66,670 67,030 6,879 3,097,330 

ซ้ือเพ่ิม 120,998 17,513 454,152 44,481 14,867 3,530,784 4,182,795 

ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (258,826) (327,954) (158,884) (14,595) (9,943) (34,889) (805,091) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (3,987) (58,655) (907,547) (24,500) (105,902) (16,189) (1,116,780) 

โอนเปล่ียนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     

  เป็นการร่วมคา้ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(273) 

 

- 

 

- 

 

(273) 

โอนเป็นสินทรัพยอ่ื์น - - - - - (184,567) (184,567) 

โอนเขา้ (ออก) 48,151 750,538 1,697,292 (102,426) 55,680 (2,449,235) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9,345 250,438 701,097 27,518 14,828 35,960 1,039,186 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 3,056,393 9,555,595 21,200,614 773,226 753,782 2,960,462 38,300,072 
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15. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2556 2555 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน     

 หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - หน่วยลงทุน 41,563 33,181 46,104 31,653 

 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ     

    เปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน (8,382)  (14,451)  

 รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 33,181  31,653  

 เงินลงทุนทัว่ไป     

    - หุน้สามญั 738  664  

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 33,919  32,317  

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้แลกหุ้นสามัญของ Avanti Thai Aqua Feeds Private Limited กับ 

Avanti Feeds Limited ทาํใหส้ัดส่วนของเงินลงทุนใน Avanti Feeds Limited เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 

14.99 เป็นร้อยละ 25.12 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนการบนัทึกเงินลงทุนใน Avanti Feeds Limited จากเงิน

ลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 

16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดง

มูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

 ท่ีดินและ     สินทรัพย ์  

 ส่วนปรับปรุง อาคารและ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองใชแ้ละ  ระหว่างติดตั้ง  

 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตใีหม่        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555  1,671,300 7,196,963 16,516,413 726,834 714,727 1,915,305 28,741,542 

ซ้ือเพ่ิม 180,895 16,807 457,234 70,393 55,859 2,927,354 3,708,542 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (29) (326,196) (246,835) (32,213) (123,452) (60,502) (789,227) 

โอนเป็นสินทรัพยอ่ื์น - - - - - (251,817) (251,817) 

ตีราคา 907,217 - - - - - 907,217 

โอนเขา้ (ออก) 35,385 896,941 1,419,151 16,902 74,667 (2,443,046) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,956) (38,582) (161,528) (5,565) (4,579) (15,575) (228,785) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2,791,812 7,745,933 17,984,435 776,351 717,222 2,071,719 32,087,472 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 348,900 1,177,782 1,430,069 66,670 67,030 6,879 3,097,330 

ซ้ือเพ่ิม 120,998 17,513 454,152 44,481 14,867 3,530,784 4,182,795 

ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (258,826) (327,954) (158,884) (14,595) (9,943) (34,889) (805,091) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (3,987) (58,655) (907,547) (24,500) (105,902) (16,189) (1,116,780) 

โอนเปล่ียนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     

  เป็นการร่วมคา้ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(273) 

 

- 

 

- 

 

(273) 

โอนเป็นสินทรัพยอ่ื์น - - - - - (184,567) (184,567) 

โอนเขา้ (ออก) 48,151 750,538 1,697,292 (102,426) 55,680 (2,449,235) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9,345 250,438 701,097 27,518 14,828 35,960 1,039,186 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 3,056,393 9,555,595 21,200,614 773,226 753,782 2,960,462 38,300,072 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดง

มูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

 ท่ีดินและ     สินทรัพย ์  

 ส่วนปรับปรุง อาคารและ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองใชแ้ละ  ระหว่างติดตั้ง  

 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 27,518 2,811,495 9,210,191 481,725 485,013                 - 13,015,942 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 4,964 310,046 1,334,920 35,735 60,833 - 1,746,498 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/        

   ตดัจาํหน่าย - (182,419) (213,269) (31,383) (117,972) - (545,043) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (74) (15,741) (69,786) (3,920) (3,676) - (93,197) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 32,408 2,923,381 10,262,056 482,157 424,198 - 14,124,200 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 357,413 707,948 52,422 46,410 - 1,164,193 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 7,972 378,974 1,547,291 16,231 72,681 - 2,023,149 

ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (17,925) (115,501) (93,654) (9,669) (3,989) - (240,738) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/        

   ตดัจาํหน่าย - (47,788) (646,673) (22,640) (95,032) - (812,133) 

โอนเปล่ียนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     

  เป็นการร่วมคา้ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(16) 

 

- 

 

- 

 

(16) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 372 107,773 390,158 19,950 9,265 - 527,518 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 22,827 3,604,252 12,167,126 538,435 453,533 - 16,786,173 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555                 - 65,626 5,014 - -                 - 70,640 

ลดลงระหว่างปี - (28,703) - - - - (28,703) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (1,934) - - - (1,934) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - 36,923 3,080 - - - 40,003 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 4,535 - - - - - 4,535 

ลดลงระหว่างปี - (662) (2,855)    (3,517) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 45 - - - 45 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 4,535 36,261 270 - - - 41,066 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2,759,404 4,785,629 7,719,299 294,194 293,024 2,071,719 17,923,269 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 3,029,031 5,915,082 9,033,218 234,791 300,249 2,960,462 21,472,833 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       

2555 (จาํนวน 1,671 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 1,746,498 

2556 (จาํนวน 1,982 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 2,023,149 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยซ่ึ์ง

แสดงมูลค่าตาม

ราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

 ท่ีดินและ     สินทรัพย ์  

 ส่วนปรับปรุง อาคารและ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองใชแ้ละ  ระหว่างติดตั้ง  

 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตใีหม่        

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 742,370 2,013,994 2,105,704 63,141 145,262 440,850 5,511,321 

   ซ้ือเพ่ิม - - 289,024 5,681 26,647 586,240 907,592 

   จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (302,120) (48,371) (13) (29,242) (37,577) (417,323) 

   ตีราคา 224,487 - - - - - 224,487 

   โอนเขา้ (ออก) 13,470 309,553 128,842 25,827 17,359 (495,051) - 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 980,327 2,021,427 2,475,199 94,636 160,026 494,462 6,226,077 

   ซ้ือเพ่ิม 28,320 - 237,351 4,387 2,198 479,470 751,726 

   จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (7,451) (182) (17,620) (8,425) (33,678) 

   โอนเขา้ (ออก) 7,085 306,327 162,084 989 8,172 (484,657) - 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 1,015,732 2,327,754 2,867,183 99,830 152,776 480,850 6,944,125 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยซ่ึ์ง

แสดงมูลค่าตาม

ราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

 ท่ีดินและ     สินทรัพย ์  

 ส่วนปรับปรุง อาคารและ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองใชแ้ละ  ระหว่างติดตั้ง  

 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - 705,513 1,393,301 42,126 100,062 - 2,241,002 

   ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี - 85,317 228,450 11,667 9,830 - 335,264 

   ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนท่ี        

      จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (166,403) (41,717) (12) (27,899) - (236,031) 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - 624,427 1,580,034 53,781 81,993 - 2,340,235 

   ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี - 114,255 259,080 16,752 12,203 - 402,290 

   ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนท่ี        

      จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (6,106) (177) (16,427) - (22,710) 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 738,682 1,833,008 70,356 77,769 - 2,719,815 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์        

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - 65,626 - - - - 65,626 

   ลดลงระหว่างปี - (29,365) - - - - (29,365) 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - 36,261 - - - - 36,261 

   ลดลงระหว่างปี - - - - - - - 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 36,261 - - - - 36,261 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 980,327 1,360,739 895,165 40,855 78,033 494,462 3,849,581 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 1,015,732 1,552,811 1,034,175 29,474 75,007 480,850 4,188,049 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       

 2555 (จาํนวน 302 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 335,264 

 2556 (จาํนวน 376 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 402,290 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 

Approach) โดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2555  

 รายละเอียดของท่ีดินแสดงตามราคาท่ีตีใหม่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

                                   
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุนเดิม 1,509,815 742,370 
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา 907,217 224,487 

ราคาท่ีตีใหม่ 2,417,032 966,857 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญา

เช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 505 ลา้นบาท (2555: 520 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือม

ราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมี

จาํนวนเงินประมาณ 6,830 ลา้นบาท (2555: 5,767 ลา้นบาท) 
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ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดต้ดัจาํหน่ายสินทรัพยต์ามมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 123 ลา้นบาท 

ซ่ึงเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานของบริษัทฯท่ีจังหวดัสมุทรสาคร ตามท่ีได้กล่าวไวใ้น      

หมายเหตุ 8 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 อาคารและอุปกรณ์บางส่วนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศติด

ภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในประเทศ มีขอ้จาํกดั

ในการก่อภาระผกูพนัจากการกูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 20 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

  เคร่ืองหมาย ความสมัพนัธ์ Covenant not คอมพิวเตอร์ ความสมัพนัธ์กบั   

 ลิขสิทธ์ิ การคา้ กบัลูกคา้ to complete ซอฟตแ์วร์ ผูจ้ดัจาํหน่าย อ่ืน ๆ รวม 

ราคาทุน         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 264 13,214 134 13 289 232 3 14,149 

ซ้ือเพ่ิม  - 1 - - 233 - - 234 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - (5) - - (5) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3 (164) (5) - (4) (3) - (173) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 267 13,051 129 13 513 229 3 14,205 

ซ้ือเพ่ิม  - 1 - - 196 - - 197 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - (5) - - (5) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 19 1,400 10 1 53 25 - 1,508 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 286 14,452 139 14 757 254 3 15,905 

การตดัจาํหน่าย         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 27 281 113 13 177 9 - 620 

ค่าตดัจาํหน่าย 12 2 13 - 101 16 - 144 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (9) (4) - (1) - - (14) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 39 274 122 13 277 25 - 750 

ค่าตดัจาํหน่าย 10 1 8 - 162 12 - 193 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1 19 9 1 32 4 - 66 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 50 294 139 14 471 41 - 1,009 

การด้อยค่า         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - 179 - - - - - 179 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (2) - - - - - (2) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - 177 - - - - - 177 

เพ่ิมข้ีนระหว่างปี - 3 - - - - - 3 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 20 - - - - - 20 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 200 - - - - - 200 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  228 12,600 7 - 236 204 3 13,278 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 236 13,958 - - 286 213 3 14,696 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 

ราคาทุน  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 9.7 

ซ้ือเพิ่ม  1.5 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 11.2 

ซ้ือเพิ่ม  2.0 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 13.2 

การตัดจําหน่าย  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 8.0 

ค่าตดัจาํหน่าย 0.3 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 8.3 

ค่าตดัจาํหน่าย 0.5 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 8.8 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2.9 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 4.4 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เคร่ืองหมายการคา้ "Chicken of the sea" ของบริษทัยอ่ยแห่ง

หน่ึงในต่างประเทศ ติดภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 18 

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 บริษทัฯได้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสําหรับเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน เพื่อ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 35.1 

 Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP) 

 TUFP ไดท้าํสัญญาแกไ้ขและเปล่ียนแปลงวงเงินกบั Bank of America N.A. (BOA) วงเงินจาํนวน 

85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงหมดอายุวนัท่ี 15 ตุลาคม 2556 การทาํสัญญาแกไ้ขสินเช่ือฉบบัท่ี 2 ถึง

ฉบบัท่ี 7 เพื่อขยายระยะเวลาการชาํระเงินและเพิ่มวงเงินเป็น 140 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

ในเดือนเมษายน 2556 TUFP ไดท้าํสัญญาแก้ไขสัญญาสินเช่ือคร้ังท่ี 7 กบั BOA โดยแกไ้ขนิยาม

ของลูกหน้ี โดยไม่รวมลูกหน้ีบางรายท่ีเกิดจากการกู้ยืมตามสัญญาซ้ือลูกหน้ีตามท่ีกล่าวใน        

หมายเหตุ 8 
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 เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2556 TUFP ไดท้าํสญัญาแกไ้ขสินเช่ือฉบบัท่ี 8 กบั BOA ซ่ึงไดข้ยายระยะเวลา

วงเงินสินเช่ือจาํนวน 140 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ไปจนถึงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2559 จากเดิมซ่ึงหมดอายุ

ในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2556  การแกไ้ขสญัญารวมถึงให้ TUFP สามารถเพิ่มวงเงินสินเช่ือไดถึ้ง 160 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2556 TUFP ได้ทําสัญญาแก้ไขสินเช่ือฉบับท่ี 9 กับ BOA เพื่อเพิ่มวงเงิน

สินเช่ือจาก 140 ล้านเหรียญสหรัฐฯเป็น 155 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ วงเงินสินเช่ือชั่วคราวท่ีเพิ่มข้ึน

จาํนวน 15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมใชไ้ดใ้นวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 และหมดอายวุนัท่ี 11 มิถุนายน 

2557 มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัสัญญาเดิมบวกดว้ยร้อยละ 0.25 

เงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR บวกร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี หรืออตัราดอกเบ้ียลูกหน้ี

ชั้นดีบวกร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 1.25 ต่อปี ข้ึนอยูก่บัการประเมินในแต่ละไตรมาส ค่าธรรมเนียม

ของวงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ชคิ้ดในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปีของวงเงินคงเหลือรายวนัถวัเฉล่ียของสินเช่ือท่ี

ยงัไม่ไดใ้ช้ซ่ึงสามารถปรับได ้วงเงินน้ีคํ้าประกนัโดยลูกหน้ีและสินคา้ของ TUFP สัญญาน้ีรวมถึง

การเรียกร้องให้ผูกู้ ้รักษาระดับเงินสดท่ีได้รับในการจ่ายคืนเงินกู้ภายใต้สัญญาน้ี ดังนั้ นจึงจัด

ประเภทเงินกูย้มืน้ีเป็นเงินกูย้มืระยะสั้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ยอดเงินกู้คงเหลือของวงเงินดงักล่าวขา้งตน้มีจาํนวน 132 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ (2555: 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.42 ถึงร้อยละ 3.50 ต่อปี                           

(2555: ร้อยละ 2.21 ถึงร้อยละ 4.25 ต่อปี) คงเหลือวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ชต้ามมูลค่าหลกัประกนั

จํานวน  20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  (2555: 36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดย TUFP ต้องปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายชาํระดอกเบ้ียและอตัราส่วนแสดง

ความสามารถในการกูย้มืและอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 TUFP สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

ในเร่ืองอตัราส่วนทางการเงินไดต้ามท่ีกาํหนดไว ้

เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2557 TUFP ได้ทาํสัญญาแก้ไขสินเช่ือฉบบัท่ี 10 กบั BOA เพื่อเพิ่มวงเงิน

สินเช่ือจาก 155 ลา้นเหรียญสหรัฐฯเป็น 160 ล้านเหรียญสหรัฐฯ วงเงินสินเช่ือชั่วคราวท่ีเพิ่มข้ึน

จาํนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ เร่ิมใช้ได้ในวนัท่ี 10 มกราคม 2557 และหมดอายุวนัท่ี 11 มิถุนายน 

2557 มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัสัญญาเดิมบวกดว้ยร้อยละ 0.25 

Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U) 

เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2554 Tri-U ไดแ้กไ้ขวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนกบั BOA วงเงินใหม่น้ีหมดอายุ

วนัท่ี 11 มีนาคม 2557 โดยวงเงินน้ีประกอบดว้ยเงินกูย้ืมและเลตเตอร์ออฟเครดิตจาํนวน 95 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯข้ึนอยู่กับมูลค่าของลูกหน้ีและสินคา้ท่ีกาํหนด การใช้เลตเตอร์ออฟเครดิตจะลด

วงเงินกูย้ืม เงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR บวกร้อยละ 2.00 ต่อปีหรือ LIBOR บวกร้อยละ 2.25 
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ต่อปี หรืออตัราดอกเบ้ียลูกหน้ีชั้นดีหรืออตัราดอกเบ้ียลูกหน้ีชั้นดีบวกร้อยละ 1.00 ต่อปี หรือ      

ร้อยละ 1.25 ต่อปี ข้ึนอยูก่บัอตัราส่วนของยอดคงเหลือของลูกหน้ีและสินคา้ท่ีเป็นหลกัประกนัโดย

สามารถปรับได้เป็นรายไตรมาส ค่าธรรมเนียมของวงเงินท่ียงัไม่ได้ใช้คิดในอตัราร้อยละ 0.375     

ต่อปีของวงเงินคงเหลือรายวนัถัวเฉล่ียของสินเช่ือท่ียงัไม่ได้ใช้ซ่ึงสามารถปรับได้วงเงินน้ี             

คํ้าประกนัโดยลูกหน้ีและสินคา้ของ Tri-U  

เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2554 Tri-U ไดแ้กไ้ขวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินขา้งตน้โดยเพิ่มสัดส่วน

ของวงเงินท่ีใชไ้ดจ้าํนวน 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯโดยใชเ้คร่ืองหมายการคา้ Chicken of the Sea เป็น

หลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR บวกร้อยละ 3.75 ต่อปีหรือร้อยละ 4.00 ต่อปีหรืออตัรา

ดอกเบ้ียลูกหน้ีชั้นดีบวกร้อยละ 2.75 ต่อปีหรือร้อยละ 3.00 ต่อปีของวงเงิน 95 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

จนกระทัง่การจ่ายชาํระเงินกูส่้วนเพิ่มน้ีเสร็จส้ิน เงินกูย้มืของ Tri-U จะมีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR บวก

ร้อยละ 2.25 ต่อปีหรือร้อยละ 2.50 ต่อปีหรืออตัราดอกเบ้ียลูกหน้ีชั้นดีบวกร้อยละ 1.25 ต่อปีหรือ

ร้อยละ 1.50 ต่อปีข้ึนกบัทางเลือกของ Tri-U  

เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2555 Tri-U ไดท้าํสัญญาแกไ้ขวงเงินสินเช่ือฉบบัท่ี 2 กบั BOA ดงักล่าว โดย

เพิ่มวงเงินเป็น 110 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จนถึงวนัท่ี 11 มีนาคม 2557  

เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2555 Tri-U ได้ทาํสัญญาแก้ไขวงเงินสินเช่ือฉบับท่ี 3 กับ BOA โดยเพิ่ม

ขอ้ตกลง "Keep-well" ท่ียนิยอมให้ Tri-U สามารถใชเ้งินทุนจากการเพิ่มทุนภายใน 45 วนัก่อนวนัท่ี

มีการคาํนวณอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีเพื่อวตัถุประสงค์ของความสามารถในการ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีระบุในสัญญา และ Tri-U ตกลงให้ BOA คิดอตัราดอกเบ้ียเพิ่มอีกร้อยละ 

0.25 ต่อปีสาํหรับการเพิ่มขอ้ตกลงดงักล่าว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ยอดเงินกูค้งเหลือมีจาํนวน 90 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (2555: 96 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ถึง 6.50 ต่อปี (2555: 3.00 ถึง 6.50 ต่อปี) คงเหลือวงเงิน

สินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (2555: 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) Tri-U ตอ้งปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายชาํระดอกเบ้ียและอตัราส่วน

ความสามารถในการกู้ยืมและข้อกาํหนดอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการจาํกัดการก่อหน้ี การทาํสัญญาเช่า 

รายจ่ายฝ่ายทุน รายการเก่ียวกบักิจการในกลุ่มบริษทั การจดัจาํหน่ายและการจ่ายเงินปันผล ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2556 Tri-U สามารถปฏิบัติตามขอ้กาํหนดในเร่ืองอัตราส่วนทางการเงินได้ตามท่ี

กาํหนดไว ้

บริษทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จาํกดั (YCC) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 YCC ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินเป็นจาํนวน 26 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ (2555: 14 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) เงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.86 ถึงร้อยละ 2.50 ต่อปี 

(2555: Cost of Fund บวกร้อยละ 1 และร้อยละ 2.25 ต่อปี) ณ 31 ธนัวาคม 2556  ยอดเงินกูค้งเหลือ

จาํนวน 11 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (2555: 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) คงเหลือวงเงินไม่ได้เบิกใช้จาํนวน    
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15 ล้าน เห รียญสหรัฐฯ  (2555: 7 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ) วงเงิน น้ีคํ้ าประกันโดยลูกหน้ี  และ           

สินคา้คงเหลือของ YCC (2555: คํ้าประกนัโดยลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ อาคาร และอุปกรณ์

ของ YCC) 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 57,897 85,302 410,578 381,475 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,770,338 8,940,811 897,161 1,179,377 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 1 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 78,094 92,465 34,216 41,763 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,730,898 1,237,340 241,380 253,817 

เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และก่อสร้าง     

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,627 11,609 4,092 9,985 

เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และก่อสร้าง     

   - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 157,550 177,201 6,485 62,294 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9,802,404 10,544,728 1,593,912 1,928,712 

20. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินกูย้มืสกุลเหรียญสหรัฐฯ 1,623 9 1,614 - 

เงินกูย้มืสกุลบาท 2,603 2,815 2,138 2,250 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (4) - (4) - 

รวม 4,222 2,824 3,748 2,250 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (779) (399) (450) (112) 

สุทธิ 3,443 2,425 3,298 2,138 

 ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2550 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศได้เบิกเงินกู้ยืมจาํนวน 380   

ลา้นบาท จากสัญญากูย้ืมเงิน 2 วงเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศ โดยมีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 4.85 ต่อปี และ THBFIX บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ซ่ึงได้ชําระคืนเงินต้นแล้วในระหว่างปี

ปัจจุบนั 
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 ในระหว่างไตรมาสสามของปี 2550 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินจาํนวน 

1,190 ล้านบาท จากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ีย 

THBFIX บวกร้อยละ 0.39 ต่อปี มีกําหนดชําระคืนเป็นรายคร่ึงปี โดยชําระงวดแรกในเดือน

มกราคม 2554 และบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ 31 ธนัวาคม 2556  

ยอดเงินกูย้มืคงเหลือมีจาํนวน 273 ลา้นบาท (2555: 545 ลา้นบาท) 

 ในระหว่างไตรมาสสามของปี 2554 บริษัทฯได้ทําสัญญากู้ยืมเงินจาํนวน 2,250 ล้านบาทจาก

สถาบันการเงินแห่งหน่ึงในประเทศเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยมีอัตราดอกเบ้ีย THBFIX ต่อปี มี

กาํหนดชาํระคืนเป็นรายไตรมาส โดยชาํระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2556 และบริษทัฯตอ้งปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ยอดเงินกูย้ืมคงเหลือมีจาํนวน 

2,138 ลา้นบาท (2555: 2,250 ลา้นบาท) 

 ในระหว่างไตรมาสส่ีของปี 2554 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินระยะยาว

จาํนวน 350 ล้านบาทจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงในประเทศ โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.75 

ตั้งแต่ตุลาคม 2554 และอตัรา FDR บวกดว้ยร้อยละ 2.5 ตั้งแต่ตุลาคม 2555 เป็นตน้ไป มีกาํหนด

ชําระคืนเป็นรายเดือน โดยชําระงวดแรกในเดือนเมษายน 2555 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีข้อกาํหนด

เก่ียวกับข้อจาํกัดในการก่อภาระผูกพันในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยดังกล่าว                        

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ยอดเงินกู้ยืมคงเหลือมีจาํนวน 192 ล้านบาท (2555: 237 ล้านบาท) 

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัย่อยต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุใน

สัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการ

ชําระหน้ีให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยไม่สามารถดาํรง

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีตามท่ีกาํหนดในสัญญาได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดรั้บ

หนงัสือผอ่นผนัจากธนาคารในเดือนพฤศจิกายน 2556  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยจึงจดั

ประเภทเงินกูย้มืน้ีเป็นเงินกูย้มืระยะยาวตามเกณฑก์ารชาํระเดิม 

 ในระหว่างไตรมาสส่ีของปี 2555 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินจาํนวน                   

20 ลา้นบาท จากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ีย MLR 

ลบร้อยละ 3 ต่อปี ในระหวา่งไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายชาํระคืนเงินกู้

ทั้งจาํนวนแลว้  

 ในระหว่างไตรมาสส่ีของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดท้าํสัญญากู้ยืมเงินจาํนวน 49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

หรือ 1,614 ลา้นบาทจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศมีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR บวกร้อยละ 

0.92 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 27 กรกฎาคม 2560 และ 27 กรกฎาคม 

2561 และบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 

ยอดเงินกูย้มืคงเหลือมีจาํนวน 49 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ 1,614 ลา้นบาท 
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21. หุ้นกู้  

 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ออกและเสนอขาย

หุ้นกูข้องบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ยในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 8,500 ลา้นบาท หรือเงินสกุลอ่ืนใน

วงเงินเทียบเท่าเพื่อใช้ชาํระหน้ีเดิมและเพื่อรองรับการขยายตวัในอนาคต โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุน

ทัว่ไปและ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเพิ่มวงเงิน

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 15,000       

ล้านบาท หรือเงินสกุลอ่ืนในวงเงินเทียบเท่าเพื่อใช้ชาํระหน้ีเดิมและเพื่อรองรับการขยายตวัใน

อนาคต โดยเสนอขายแก่ผู ้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู ้ลงทุนสถาบันทั้ งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ  

 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีผูแ้ทนถือหุ้นกู้และไม่ด้อยสิทธิ ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ (ร้อยละต่อปี) อาย ุ ครบกาํหนด 2556 2555 

*คร้ังท่ี 1/2551 ชุดท่ี 2 5.50   5 ปี 12 พฤศจิกายน 2556 - 500 

**คร้ังท่ี 1/2554 ชุดท่ี 1 4.51   3 ปี 27 กรกฎาคม 2557 3,300 3,300 

**คร้ังท่ี 1/2554 ชุดท่ี 2 4.70   5 ปี 27 กรกฎาคม 2559 1,950 1,950 

**คร้ังท่ี 1/2554 ชุดท่ี 3 5.02 10 ปี 27 กรกฎาคม 2564 1,500 1,500 

   รวมหุน้กู ้- ราคาตามมูลค่า   6,750 7,250 

หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย   (10) (16) 

หุน้กู ้- สุทธิ    6,740 7,234 

หกั: หุน้กูท่ี้ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (3,298) (500) 

หุน้กูส่้วนท่ีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี   3,442 6,734 

 *หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2551 ออกเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 จาํนวน 1,500 ลา้นบาท (จาํนวน 1,500,000 

หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2551 ชุดท่ี 1 อาย ุ2 ปีมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี ซ่ึง

ไดไ้ถ่ถอนเม่ือครบกาํหนดแลว้ในปี 2553 และหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2551 ชุดท่ี 2 อายุ 5 ปีมีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 5.5 ต่อปี จาํนวน 500 ล้านบาท ครบกาํหนดเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 ในระหว่างปี 

บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินเพื่อไถ่ถอนหุน้กูน้ี้แลว้ 

 **หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2554 ออกเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2554 รวม 3 ชุดจาํนวน 6,750 ลา้นบาท (จาํนวน 

6,750,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.51 - 5.02 ต่อปี ครบกาํหนด

ชาํระคืนในปี 2557 และ 2559 และ 2564 
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 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 ท่ีประชุมกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ออกหุ้นกูค้ร้ังท่ี 

1/2557 จาํนวน 8,250 ลา้นบาท (จาํนวน 8,250,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกูช้นิดระบุ

ช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้วม 4 ชุด โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 3.58 - 5.18 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระคืนในปี 2560 ปี 2562 ปี 2564 และปี 2567 

หุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นระบุให้บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดต่าง ๆ เช่น การรักษาอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนของความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและเง่ือนไขต่าง ๆ 

ท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดการออกหุ้นกู้ เช่น ตอ้งไม่จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในแต่ละปีบญัชี

เป็นจาํนวนเกินกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิประจาํปี เป็นตน้ 

22. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2553 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติให้ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

ชนิดไม่มีหลกัประกนัให้กบับุคคลในวงจาํกดัเป็นจาํนวน 60 ลา้นยูโร โดยมีอายุ 4 ปี จ่ายดอกเบ้ีย

ร้อยละ 5 ต่อปี และจะมีอตัราผลตอบแทนรวมร้อยละ 8 ต่อปี หากไม่แปลงสภาพ หุ้นกูแ้ปลงสภาพ

ได้ทุกเม่ือภายหลังจากส้ินสุดปีท่ี 1 โดยมีอัตราแปลงสภาพท่ีอัตราหุ้นละ 56 บาท  เม่ือวนัท่ี                

27 ตุลาคม 2553 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายหุ้นกูแ้ปลงสภาพจาํนวนดงักล่าว หุ้นกูแ้ปลงสภาพมีขอ้ปฏิบติั

และข้อจาํกัดบางประการท่ีบริษัทฯต้องปฏิบัติตาม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2555 ท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเปล่ียนอตัราแปลงสภาพเป็นอตัราหุน้ละ 52.91 บาท 

ภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน” กาํหนดให้กิจการท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจากส่วน

ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของเพื่อแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตของหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวมีอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ี

เป็นอยู่ ณ วนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ดงันั้น บริษทัฯจึงบนัทึกหุ้นกู้ทั้ งจาํนวนในส่วนของหน้ีสิน    

หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกวา่มีการแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามญั หรือครบอายกุารชาํระคืนของหุน้กู ้
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23. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

รายการเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนและในงบแสดง

ฐานะการเงินสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  133,742 80,338 30,708 17,175 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 77,035 57,465 10,958 8,580 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยาว     

     ของพนักงานสําหรับปี 210,777 137,803 41,666 25,755 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ตน้ทุนขาย 158,034 90,437 25,342 19,473 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 52,743 47,366 16,324 6,282 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 1,474,661 966,024 341,674 190,433 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 46,523 - - - 

ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (3,663) - - - 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 133,742 80,338 30,708 17,175 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 77,035 57,465 10,958 8,580 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (56,271) (29,756) (5,954) (5,919) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั  

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 23,385 407,786 - 131,405 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 28,426 (7,196) - - 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์

ปลายปี 1,723,838 1,474,661 377,386 341,674 
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 3.1 - 17.0 2.8 - 20.0 3.7 3.7 

อตัราการข้ึนเงินเดือนใน 

   อนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 

 

3.0 - 15.0 

 

3.0 - 15.0 

 

3.5 - 10.0 

 

3.5 - 10.0 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน 

  จาํนวนพนกังาน 

 

1.0 - 30.0 

 

1.0 - 30.0 

 

2.5 - 30.0 

 

2.5 - 30.0 

 จาํนวนเงินภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์สําหรับปีปัจจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ภาระผกูพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ 

จาํนวนภาระผกูพนั                               

ท่ีถูกปรับปรุงจากผล                          

ของประสบการณ์ 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ปี 2556 1,723,838 377,386 - - 

ปี 2555 1,474,661 341,674 323,133 112,228 

ปี 2554 966,024 190,433 6,459 - 

ปี 2553 540,345 - (3,064) - 

บริษทัย่อยในต่างประเทศไดจ้ดัตั้งกองทุนเงินบาํนาญตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4.16 รายการ

เก่ียวกบัโครงการผลประโยชน์ของพนกังานดงักล่าวท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนและในงบแสดง

ฐานะการเงินสรุปไดด้งัน้ี 
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 3.1 - 17.0 2.8 - 20.0 3.7 3.7 

อตัราการข้ึนเงินเดือนใน 

   อนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 

 

3.0 - 15.0 

 

3.0 - 15.0 

 

3.5 - 10.0 

 

3.5 - 10.0 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน 

  จาํนวนพนกังาน 

 

1.0 - 30.0 

 

1.0 - 30.0 

 

2.5 - 30.0 

 

2.5 - 30.0 

 จาํนวนเงินภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์สําหรับปีปัจจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ภาระผกูพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ 

จาํนวนภาระผกูพนั                               

ท่ีถูกปรับปรุงจากผล                          

ของประสบการณ์ 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ปี 2556 1,723,838 377,386 - - 

ปี 2555 1,474,661 341,674 323,133 112,228 

ปี 2554 966,024 190,433 6,459 - 

ปี 2553 540,345 - (3,064) - 

บริษทัย่อยในต่างประเทศไดจ้ดัตั้งกองทุนเงินบาํนาญตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4.16 รายการ

เก่ียวกบัโครงการผลประโยชน์ของพนกังานดงักล่าวท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนและในงบแสดง

ฐานะการเงินสรุปไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2556 2555 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 926 2,265 

ผลตอบแทนท่ีคาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ 1,357 (1,334) 

ตดัจาํหน่ายผลขาดทุนสุทธิของสินทรัพยโ์ครงการ 339 745 

ผลขาดทุนจากการปิดโครงการและชาํระผลประโยชน์ - 50,762 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับปี 2,622 52,438 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2556 2555 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 21,100 29,421 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ (26,932) (27,188) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (5,832) 2,233 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2556 2555 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 29,421 110,146 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 925 2,265 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (1,512) (1,427) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั  

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (9,225) 8,874 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,491 (2,565) 

ผลกาํไรจากการปิดโครงการ - (9,960) 

ผลกาํไรจากการลดขนาดโครงการ - (77,912) 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 21,100 29,421 
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 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2556 2555 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี 27,188 70,467 

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจากสินทรัพยโ์ครงการ (555) 124 

จาํนวนท่ีนายจา้งจ่ายสมทบ - 35,031 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,512) (1,241) 

สินทรัพยท่ี์นาํไปชาํระ - (75,430) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,811 (1,763) 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี 26,932 27,188 

ประเภทหลกัของสินทรัพยโ์ครงการเป็นร้อยละของสินทรัพยโ์ครงการทั้งหมดมีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2556 2555 

 ร้อยละ ร้อยละ 

ตราสารหน้ี 100 100 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2556 2555 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 4.9 4.1 

ผลตอบแทนท่ีคาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ 8.0 8.0 
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 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ภาระผกูพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ 

จาํนวนภาระผกูพนั                              

ท่ีถูกปรับปรุงจากผล                         

ของประสบการณ์ 

 งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

ปี 2556 (5,832) (6,675) 

ปี 2555 2,233 4,951 

ปี 2554 39,679 998 

ปี 2553 44,304 (3,342) 

24. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

                                              

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 530 350 189 38 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3 (1) - - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  (38) (229) 17 (8) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน 495 120 206 30 
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 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัรา

ภาษีท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 3,974 5,592 2,006 2,966 

อตัราภาษีเงินได ้ ร้อยละ 10-35 ร้อยละ 10-35 ร้อยละ 20 ร้อยละ 23 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     

   คูณอตัราภาษี  779 984 401 682 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีก่อน 12 (12) - (16) 

ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการระหวา่งกนั (9) 1 - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

   การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28) (248) (713) (56) (264) 

   รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้และค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม (34) (88) (156) (380) 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 42 87 19 12 

 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (47) (139) (2) (4) 

   ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน 495 120 206 30 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     

ผลขาดทุนสะสมยกมา 465 503 - - 

ผลกระทบทางภาษีของรายการซ่ึงไม่สามารถ     

   ถือเป็นค่าใชจ่้าย     

   สาํรองเผื่อการลดลงของ     

      ลูกหน้ีการคา้ 25 20 5 5 

      มูลค่าสินคา้ 189 135 2 1 

      มูลค่าทรัพยสิ์น 7 7 7 7 

      อ่ืนๆ 77 12 - - 

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 54 51 5 10 

   ประมาณการหน้ีสินคา้งจ่าย 191 168 - - 

   ตน้ทุนกูย้ืมในสินคา้คงเหลือ 268 212 - - 

   อ่ืน ๆ 53 56 12 27 

รวม 1,329 1,164 31 50 
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 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัรา

ภาษีท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 3,974 5,592 2,006 2,966 

อตัราภาษีเงินได ้ ร้อยละ 10-35 ร้อยละ 10-35 ร้อยละ 20 ร้อยละ 23 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     

   คูณอตัราภาษี  779 984 401 682 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีก่อน 12 (12) - (16) 

ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการระหวา่งกนั (9) 1 - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

   การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28) (248) (713) (56) (264) 

   รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้และค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม (34) (88) (156) (380) 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 42 87 19 12 

 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (47) (139) (2) (4) 

   ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน 495 120 206 30 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     

ผลขาดทุนสะสมยกมา 465 503 - - 

ผลกระทบทางภาษีของรายการซ่ึงไม่สามารถ     

   ถือเป็นค่าใชจ่้าย     

   สาํรองเผื่อการลดลงของ     

      ลูกหน้ีการคา้ 25 20 5 5 

      มูลค่าสินคา้ 189 135 2 1 

      มูลค่าทรัพยสิ์น 7 7 7 7 

      อ่ืนๆ 77 12 - - 

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 54 51 5 10 

   ประมาณการหน้ีสินคา้งจ่าย 191 168 - - 

   ตน้ทุนกูย้ืมในสินคา้คงเหลือ 268 212 - - 

   อ่ืน ๆ 53 56 12 27 

รวม 1,329 1,164 31 50 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 684 603 3 2 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,197 3,784 - - 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 15 16 - - 

สาํรองอ่ืน 227 213 - - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 321 181 45 45 

อ่ืน ๆ 91 128 - 3 

รวม 5,535 4,925 48 50 

 จาํนวนหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีขา้งตน้ได้รวมหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจาํนวน 

100 ลา้นยโูร จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ 

 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 

30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธันวาคม 

2554  ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิ ติบุคคลเพื่อให้ เป็นไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีดงักล่าวสําหรับปี 2555-2557 บริษทัฯไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

อตัราภาษีดงักล่าวในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้  

25. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2555 ได้มีมติอนุมัติ        

ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- อนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 1,000 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เป็นจาํนวน 999 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 999 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ    

1 บาท) โดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนแล้ว แต่ยงัมิได้ออกจดัสรรจาํนวน 813,450 หุ้น 

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2555 
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- อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 999 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 999 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้้นละ 1 บาท) เป็นจาํนวน 1,202 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,202 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ                  

1 บาท) เพื่อรองรับการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Offering) ตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata basis) และ/หรือใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) และ

เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีบริษัทได้จัดสรรไว้แก่ผู ้ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง (Private Placement) เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2553 โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่ม

ทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555  

รายการกระทบยอดจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ 

 (หน่วย: หุน้) 

 งบการเงินรวม/                                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 

จาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปี 1,147,593,829 956,329,407 

 ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน* - 191,264,422 

จาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัส้ินปี 1,147,593,829 1,147,593,829 

 *  บริษทัฯไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 191,264,422 หุน้ โดยจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้รายเดิม 

ในอตัรา 5 หุน้สามญัต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ และโดยมีราคาเสนอขายเท่ากบั 50 บาทต่อหุน้ บริษทัฯได้

จดทะเบียนหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2555 และเร่ิมซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2555 

26. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไร

สุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได ้     

ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์น     

   ของพนกังาน 11,551,506 9,978,011 2,315,994 2,343,165 

ค่าเส่ือมราคา 2,023,149 1,746,498 402,290 335,264 

ค่าตดัจาํหน่าย 210,242 155,897 464 317 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (28,703) - (29,365) 

ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 1,357,979 1,184,108 400,604 357,570 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ปและ     

   ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 65,581,917 66,383,009 17,319,639 18,322,331 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป     

   และงานระหวา่งทาํ (2,682,394) (2,587,955) (411,593) (438,734) 

28. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับโครงการผลิต     

สัตวน์ํ้ าแช่แข็ง อาหารก่ึงสําเร็จรูปและอาหารสําเร็จรูปและอ่ืน ๆ นอกจากน้ี บริษทัย่อยห้าแห่ง

ได้รับสิทธิพิเศษจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับโครงการผลิตสัตวน์ํ้ าแช่

แข็ง อาหารก่ึงสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูปและอาหารสัตวผ์สมสําเร็จรูปและอ่ืน ๆ ภายใตเ้ง่ือนไข  

ต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรดงัต่อไปน้ี 

 - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรท่ีได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับ          

การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน             

มีกาํหนดเวลาแปดปีสาํหรับการผลิตสัตวน์ํ้ าแช่แข็งและอาหารสัตวบ์รรจุภาชนะผนึก และเป็น

ระยะเวลาแปดปีสาํหรับการผลิตอาหารสําเร็จรูปหรือก่ึงสาํเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึกและอาหาร

พร้อมรับประทานแช่แขง็และอ่ืน ๆ นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 ในกรณีท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยมีผลขาดทุนเกิดข้ึนในระหว่างเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้

นิติบุคคลน้ีอนุญาตให้บริษทัฯและบริษทัย่อยนาํผลขาดทุนดงักล่าวมาหักกลบกบัผลกาํไรท่ี

เกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภายในเวลาหา้ปี นบัแต่วนัท่ีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ 
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 - ได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม ซ่ึงได้รับยกเวน้ภาษีเงินได ้  

นิติบุคคลไปรวมคาํนวณภาษี เพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมได้รับ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

 - ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพื่อใช้

ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาหน่ึงปีและ/หรือหา้ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

 - ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับของท่ีผูไ้ด้รับการส่งเสริมนําเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็น

ระยะเวลาหน่ึงปีและ/หรือหา้ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

 - ได้รับอนุญาตให้หักเงินไดพ้ึงประเมินเป็นจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 5 ของรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากปี

ก่อนจากการส่งออกเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น ทั้งน้ี

รายไดจ้ากการส่งออกของปีนั้น ๆ จะตอ้งไม่ตํ่ากว่ารายได้จากการส่งออกเฉล่ีย 3 ปียอ้นหลงั 

ยกเวน้ 2 ปีแรก 

 - ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษเพิ่มเติมดงัน้ี 

 - ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอตัราร้อยละ        

หา้สิบของอตัราปกติมีกาํหนดหา้ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี  

 - ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น

ระยะเวลาสิบปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 - ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละยี่สิบห้า

ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 

 รายได้ของบริษทัฯสําหรับปีจาํแนกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการ

ส่งเสริมลงทุนสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

รายได ้       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 2,233,880 2,412,520 1,563,181 1,623,981 3,797,061 4,036,501 

รายไดจ้ากการส่งออก 19,173,849 19,843,900 486,238 1,191,541 19,660,087 21,035,441 

รวมรายได ้ 21,407,729 22,256,420 2,049,419 2,815,522 23,457,148 25,071,942 
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29. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่ง

ปีกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่า

ปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ  โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ  วนัต้นปีหรือ               

ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 กาํไรสาํหรับปี จาํนวนหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้น 

 งบการเงินรวม ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั งบการเงินรวม 

 ลา้นบาท ลา้นหุ้น บาท 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน    

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น    

      บริษทัใหญ่ 2,853 1,147.6 2.49 

   บวก: ดอกเบ้ียจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ    

            ท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 99 -  

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด    

   การแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 45.4  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด    

   กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่    

      มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั    

      จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,952 1,193.0 2.47 

 ไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุน้ปรับลดในงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 เน่ืองจากกาํไรต่อหุน้ปรับลดกลบัเป็นปรับเพิ่ม

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

                                                        

กาํไรสาํหรับปี 

จาํนวน       

หุ้นสามญั 

                                                   

กาํไรต่อหุ้น                    

 งบการเงิน งบการเงิน ถวัเฉล่ีย งบการเงิน งบการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้าหนกั รวม เฉพาะกิจการ 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นหุ้น บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน      

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น      

      บริษทัใหญ่ 4,694 2,935 1,070.3 4.39 2.74 

   บวก: ดอกเบ้ียจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ      

            ท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 93 93    

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด      

   การแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - - 45.3   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด      

   กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่      

      มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั      

      จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 4,787 3,028 1,115.6 4.29 2.71 
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30. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ

ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้ งส้ิน 2          

ส่วนงาน ดงัน้ี  

- ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็และบรรจุกระป๋องและ 

- ส่วนงานสนบัสนุนการดาํเนินงานและธุรกิจอ่ืน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผูมี้อํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ

วตัถุประสงค์ในการตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน 

บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการ

ดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจาก

การดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

 การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึก

บญัชีสาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 ขอ้มูลรายได้ กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

 

ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายอาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็

และบรรจุกระป๋อง 

 

ส่วนงาน

สนบัสนุนการ

ดาํเนินงาน       

และธุรกิจอ่ืน 

รวมส่วนงานท่ี

รายงาน 

รายการปรับปรุง

และตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 122,631,876 5,536,837 128,168,713 (15,356,119) 112,812,594 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 4,194,038 3,194,827 7,388,865 (7,388,865) - 

ดอกเบ้ียรับ 1,107,837 3,555 1,111,392 (1,096,687) 14,705 

ดอกเบ้ียจ่าย 2,640,751 39,265 2,680,016 (1,125,293) 1,554,723 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,936,161 297,230 2,233,391 - 2,233,391 

ส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษทัร่วม 40,240 - 40,240 135,556 175,796 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 424,602 82,751 507,353 (12,737) 494,616 

      

กําไรของส่วนงาน 3,585,633 407,631 3,993,264 (1,140,436) 2,852,828 

      

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ท่ีบนัทึกตามวิธี           

ส่วนไดเ้สีย       17,595,364 442,600 18,037,964 (16,169,423) 1,868,541 

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีไม่รวมเคร่ืองมือ

ทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี และสินทรัพย์

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  5,954,693 23,832 5,978,525 - 5,978,525 

 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายอาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็

และบรรจุกระป๋อง 

ส่วนงาน

สนบัสนุนการ

ดาํเนินงาน       

และธุรกิจอ่ืน 

รวมส่วนงานท่ี

รายงาน 

รายการปรับปรุง

และตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 113,465,439 7,826,081 121,291,520 (14,593,898) 106,697,622 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 4,987,183 3,265,748 8,252,931 (8,252,931) - 

ดอกเบ้ียรับ 1,053,966 3,290 1,057,256 (1,045,460) 11,796 

ดอกเบ้ียจ่าย 3,304,299 38,670 3,342,969 (1,095,374) 2,247,595 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,596,436 293,233 1,889,669 12,726 1,902,395 

ส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษทัร่วม 37,185 - 37,185 32,645 69,830 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (18,057) 140,912 122,855 (2,696) 120,159 

      

กําไรของส่วนงาน 5,559,299 778,893 6,338,192 (1,644,456) 4,693,736 

      

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ท่ีบนัทึกตามวิธี         

ส่วนไดเ้สีย       1,561,845 - 1,561,845 244,428 1,806,273 

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีไม่รวมเคร่ืองมือ

ทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและสินทรัพย์

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  3,350,989 600,525 3,951,514 - 3,951,514 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์    

 รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

  2556  2555 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     

ประเทศไทย 8,445  10,530 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 45,506  38,159 

ประเทศญ่ีปุ่น 8,159  9,776 

ประเทศในทวปียโุรป 34,145  32,154 

ประเทศอ่ืนๆ 16,558  16,079 

รวม 112,813  106,698 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและสินทรัพยผ์ลประโยชน์หลงัออก

จากงาน) 

   

ประเทศไทย 16,469  13,352 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 2,692  2,350 

ประเทศในทวปียโุรป 32,169  29,371 

ประเทศอ่ืนๆ 120  172 

รวม 51,450  45,245 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2556 และ 2555 บริษทัฯไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 

ของรายไดกิ้จการ 
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31. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศและพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไดร่้วมกนั

จดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ย

เงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 5 และเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยใน

ประเทศจ่ายสมทบให้ในอตัราร้อยละ 2 ถึง 10 ของเงินเดือนซ่ึงข้ึนอยู่กบัอายุงานของพนักงาน 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษทัฯบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จาํกดั 

(มหาชน) ส่วนกองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษัทย่อยในประเทศบริหารโดยบริษัท หลกัทรัพย์

จดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 

 ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไดจ่้ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 67 ลา้นบาท (2555: 52 ลา้นบาท) 

32. สํารองเพ่ือการเปลีย่นแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบํานาญ 

 บริษทัย่อยในต่างประเทศได้จดัตั้งกองทุนเงินบาํนาญให้พนักงานโดยให้เงินสนับสนุนคิดเป็น       

ร้อยละ 50 ของเงินท่ีพนักงานจ่ายเขา้กองทุนจนถึงร้อยละ 6 ของกองทุนเงินบาํนาญท่ีพนักงาน       

จะได้รับ ในระหว่างปี 2556 บริษัทย่อยในต่างประเทศได้จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (2555: 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

33. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

  อนุมติัโดย รวมเงินปันผล  เงินปันผลต่อหุน้  

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลจากกาํไรสาํหรับงวด ท่ีประชุมสามญัประจาํปี   

   ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555    ผูถื้อหุน้วนัท่ี 10 เมษายน 2556   

   จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  1,148 1.00 

เงินปันผลระหวา่งกาล                   

สาํหรับปี 2556 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 688 0.60 

รวมปี 2556     1,836  

    

เงินปันผลจากกาํไรสาํหรับงวด ท่ีประชุมสามญัประจาํปี   

   ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554    ผูถื้อหุน้วนัท่ี 26 มีนาคม 2555   

   จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  622 0.65 

เงินปันผลระหวา่งกาล                

สาํหรับปี 2555 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2555 1,262 1.10 

รวมปี 2555     1,884  
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34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

34.1 ภาระผูกพนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัต่อไปน้ี 

 ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเป็นจาํนวนดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 จ่ายชาํระภายใน  

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

สญัญาเช่าอาคารและบริการ   94 ลา้นบาท 

 1 ลา้นยูโร 

  120 ลา้นบาท 

 5 ลา้นยูโร 

  42 ลา้นบาท 

        2 ลา้นยูโร 

  256 ลา้นบาท 

          8   ลา้นยูโร 

สญัญาเช่าท่ีดิน   1 ลา้นบาท   1 ลา้นบาท  2 ลา้นบาท   4 ลา้นบาท 

   4 ลา้นเหรียญ

  สหรัฐฯ 

 11 ลา้นเหรียญ

  สหรัฐฯ 

 - 

  

 15 ลา้นเหรียญ

  สหรัฐฯ 

            1 ลา้นยูโร   2 ลา้นยูโร  1 ลา้นยูโร   4 ลา้นยูโร 

สญัญาเช่ายานพาหนะ  34 ลา้นบาท  14 ลา้นบาท  -  48 ลา้นบาท 

  1 ลา้นยูโร  -  -           1   ลา้นยูโร 

สญัญาเช่าเคร่ืองจกัร  2 ลา้นบาท  -  -  2 ลา้นบาท 

            1 ลา้นเหรียญ 

  สหรัฐฯ 

 1 ลา้นเหรียญ 

  สหรัฐฯ 

 -  2 ลา้นเหรียญ 

  สหรัฐฯ 

สญัญาเช่าคอมพิวเตอร์และเคร่ืองถ่ายเอกสาร  10  ลา้นบาท  7 ลา้นบาท  -  17 ลา้นบาท 

สญัญาสร้างคลงัสินคา้และอาคารโรงงาน  130 ลา้นบาท   -  -  130 ลา้นบาท 

สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และยานพาหนะ  22 ลา้นบาท  -  -  22 ลา้นบาท 

   2 ลา้นเหรียญ

  สหรัฐฯ 

 -  -  2 ลา้นเหรียญ

  สหรัฐฯ 

            1 ลา้นยูโร  -  -   1 ลา้นยูโร 

            3 ลา้นฟรังก ์    

               สวิส 

 -  -            3 ลา้นฟรังก ์    

               สวิส 

สญัญาจา้งท่ีปรึกษา  42 ลา้นบาท  -  -    42 ลา้นบาท 

สญัญาบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  1 ลา้นบาท  -  -    1 ลา้นบาท 

สญัญาจา้งรักษาความปลอดภยั  1 ลา้นบาท  -  -    1 ลา้นบาท 

สญัญาบริการการตลาดและบริหาร  6 ลา้นบาท  -  -    6 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 จ่ายชาํระภายใน  

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

สญัญาเช่าอาคารและบริการ   119 ลา้นบาท 

 2 ลา้นยูโร 

  53 ลา้นบาท 

 3 ลา้นยูโร 

  6 ลา้นบาท 

 - 

  178 ลา้นบาท 

          5   ลา้นยูโร 

สญัญาเช่าท่ีดิน   2 ลา้นบาท   2 ลา้นบาท  2 ลา้นบาท   6 ลา้นบาท 

   3 ลา้นเหรียญ

  สหรัฐฯ 

 12 ลา้นเหรียญ

  สหรัฐฯ 

 2 ลา้นเหรียญ 

  สหรัฐฯ 

 17 ลา้นเหรียญ

  สหรัฐฯ 

              -   2 ลา้นยูโร  1 ลา้นยูโร   3 ลา้นยูโร 

สญัญาเช่ายานพาหนะ  33 ลา้นบาท  42 ลา้นบาท  -  75 ลา้นบาท 

  1 ลา้นยูโร  1 ลา้นยูโร  -           2   ลา้นยูโร 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 จ่ายชาํระภายใน  

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

สญัญาเช่าเคร่ืองจกัร  2 ลา้นบาท  2 ลา้นบาท  -  4 ลา้นบาท 

 

 

                -  1 ลา้นเหรียญ 

  สหรัฐฯ 

 -  1 ลา้นเหรียญ 

  สหรัฐฯ 

สญัญาเช่าคอมพิวเตอร์และเคร่ืองถ่ายเอกสาร  17 ลา้นบาท    8 ลา้นบาท  -  25 ลา้นบาท 

สญัญาสร้างคลงัสินคา้และอาคารโรงงาน  388 ลา้นบาท  -  -  388 ลา้นบาท 

สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และ 

   ยานพาหนะ 

 54 ลา้นบาท -  -  54 ลา้นบาท 

สญัญาบริการโฆษณา   3 ลา้นเหรียญ

  สหรัฐฯ 

-  -  3 ลา้นเหรียญ

  สหรัฐฯ 

สญัญาบริการส่ือสาร  1 ลา้นบาท -  -    1 ลา้นบาท 

สญัญาจา้งท่ีปรึกษา  11 ลา้นบาท -  -    11 ลา้นบาท 

สญัญาบริการการตลาดและบริหาร  4 ลา้นบาท    2 ลา้นบาท  -    6 ลา้นบาท 

สญัญาบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  3 ลา้นบาท -  -    3 ลา้นบาท 

ข) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 

บริษทัยอ่ยในประเทศ  128.4 ลา้นบาท 214.2 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ      1.9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ     1.9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

บริษทัร่วมในต่างประเทศ     -      0.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

ค) บริษทัย่อยในต่างประเทศไดต้กลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนสําหรับสิทธิในการใช้เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ในการผลิตโดยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในอตัราคงท่ีบวกส่วนเพิ่มของผลผลิตท่ีได ้

บริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายค่าสิทธิน้ีสําหรับปี 2556 เป็นจาํนวนเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2555:       

1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

ง) สํานักงานอยัการของมลรัฐแห่งหน่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกายื่นฟ้องบริษทัผูผ้ลิตปลาทูน่า

กระป๋องรายใหญ่ท่ีสุดสามแห่งในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงรวมถึง TUI ดว้ย ท่ีไม่เตือนผูบ้ริโภคถึงสาร

ปรอทในปลาทูน่าจาํนวนหน่ึง ศาลยกฟ้องคดีดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2550 อยา่งไรก็ตาม 

สํานักงานอยัการฯยื่นคาํร้องอุทธรณ์และศาลรับคาํร้องดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551    

ฝ่าย TUI ยื่นคาํร้องขอให้มีการพิจารณาคดีโดยผูพ้ิพากษาครบองค์คณะแต่ได้รับการปฏิเสธ 

เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2552 TUI ยืน่คาํร้องต่อศาลฎีกาและไดรั้บการปฏิเสธ  ต่อมาทั้งฝ่ายโจทก์

และจาํเลยต่างยื่นคาํร้องต่อศาล ซ่ึงยงัไม่ทราบผลในขณะน้ี  เน่ืองจาก TUI ไม่สามารถประเมิน

ผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณีน้ีได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 TUI จึงไม่ไดบ้นัทึก

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัคดีดงักล่าว 
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34.2 การคํา้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯ

เหลืออยู่เป็นจาํนวนเงินประมาณ 32 ลา้นบาท (2555: 61 ลา้นบาทและ 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติของบริษทัฯ 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทั

ย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวนเงินประมาณ 95 ล้านบาทและ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ (2555: 156 ล้าน

บาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติของบริษทัยอ่ย 

ค) คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงไดอ้นุมติัการออกหนงัสือให้คาํมัน่ในฐานะ 

ผูถื้อหุ้นร่วม (Shareholder Undertaking) ในบริษทัร่วมต่างประเทศของบริษทัยอ่ยนั้น ท่ีจะร่วม

รับผิดชอบเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หากมีการเรียกให้บริษทัผูร่้วมทุนอีก

สองรายชาํระเงินใหก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงตามสัญญาคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษัทฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชี    

ฉบบัท่ี 107 เร่ืองการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้

ลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้ เงินกู้ยืมระยะสั้ น เงินกูย้ืมระยะยาว หุ้นกู้และ    

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 

และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และเงินให้กูย้ืม 

ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี

เหมาะสม ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจาก

การใหสิ้นเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่า

ตามบญัชีของลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบัน

การเงิน เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว หุ้นกูแ้ละหุ้นกูแ้ปลงสภาพ สินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ีย

คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั รวมทั้งบริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ียเพื่อเป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
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สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจดัตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ี

มีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23 - - 1,593 5 1,621 0.10 - 2.50 

เงินลงทุนชัว่คราว 1,594 - - - - 1,594 3.05 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 13,948 13,948 - 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั - - - 11 - 11 1.22 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน 3 - - - - 3 2.62 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัอ่ืน 4 11 - - - 15 3.75 - 5.00 

 1,624 11 - 1,604 13,953 17,192  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก        

 สถาบนัการเงิน 20 - - 9 - 29 1.13 - 3.50 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 9,802 9,802 - 

เงินกูย้มืระยะยาว - 9 - 4,213 - 4,222 4.68 

หุ้นกู ้ 3,298 1,946 1,496 - - 6,740 4.68 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 2,714 - - - 2,714 5.00 

 3,318 4,669 1,496 4,222 9,802 23,507  

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 - - 1,310 81 1,400 0.10 - 2.47 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 11,918 11,918 - 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 2 - - 12 - 14 1.20 - 3.00 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน 12 - - - - 12 3.05 - 7.50 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัอ่ืน 7 21 - - 3 31 3.00 - 7.50 

 30 21 - 1,322 12,002 13,375  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก        

 สถาบนัการเงิน 16 - - 7 - 23 1.11 - 4.01 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 10,545 10,545 - 

เงินกูย้มืระยะยาว - 9 - 2,815 - 2,824 3.05 - 3.39 

หุ้นกู ้ 500 5,239 1,495 - - 7,234 4.68 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 2,440 - - - 2,440 5.00 

 516 7,688 1,495 2,822 10,545 23,066  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 68 1 69 0.10 - 2.50 

เงินลงทุนชัว่คราว 1,594 - - - - 1,594 3.05 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 3,368 3,368 - 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 80 - - - - 80 3.00 - 3.40 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - 652 18,101 5,836 - 24,589 1.44 - 5.50 

 1,674 652 18,101 5,904 3,369 29,700  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก        

 สถาบนัการเงิน 3,682 7,791 - - - 11,473 2.42 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,594 1,594 - 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 3,748 - 3,748 1.10 - 3.48 

หุ้นกู ้ 3,298 1,946 1,496 - - 6,740 4.68 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 2,714 - - - 2,714 5.00 

 6,980 12,451 1,496 3,748 1,594 26,269  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 14 48 62 0.10 - 2.50 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 4,197 4,197 - 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 80 - - 1,337 - 1,417 3.10 - 3.40 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน 5 - - - - 5 7.50 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - 15,798 5,332 - 21,130 1.11 - 5.50 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัอ่ืน 2 1 - - - 3 7.50 

 87 1 15,798 6,683 4,245 26,814  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก        

 สถาบนัการเงิน 9,788 - - - - 9,788 1.28 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,929 1,929 - 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 2,250 - 2,250 2.60 

หุ้นกู ้ 500 5,239 1,495 - - 7,234 4.68 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 2,440 - - - 2,440 5.00 

 10,288 7,679 1,495 2,250 1,929 23,641  

สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap Transaction agreements)  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตกลงทําสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพื่อเป็นเคร่ืองมือบริหาร        

ความเส่ียงท่ี เก่ียวเน่ืองกับหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด 

รายละเอียดของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะยาวแสดงไวใ้นหมายเหตุ 18 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 68 1 69 0.10 - 2.50 

เงินลงทุนชัว่คราว 1,594 - - - - 1,594 3.05 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 3,368 3,368 - 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 80 - - - - 80 3.00 - 3.40 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - 652 18,101 5,836 - 24,589 1.44 - 5.50 

 1,674 652 18,101 5,904 3,369 29,700  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก        

 สถาบนัการเงิน 3,682 7,791 - - - 11,473 2.42 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,594 1,594 - 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 3,748 - 3,748 1.10 - 3.48 

หุ้นกู ้ 3,298 1,946 1,496 - - 6,740 4.68 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 2,714 - - - 2,714 5.00 

 6,980 12,451 1,496 3,748 1,594 26,269  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 14 48 62 0.10 - 2.50 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 4,197 4,197 - 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 80 - - 1,337 - 1,417 3.10 - 3.40 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน 5 - - - - 5 7.50 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - 15,798 5,332 - 21,130 1.11 - 5.50 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัอ่ืน 2 1 - - - 3 7.50 

 87 1 15,798 6,683 4,245 26,814  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก        

 สถาบนัการเงิน 9,788 - - - - 9,788 1.28 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,929 1,929 - 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 2,250 - 2,250 2.60 

หุ้นกู ้ 500 5,239 1,495 - - 7,234 4.68 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 2,440 - - - 2,440 5.00 

 10,288 7,679 1,495 2,250 1,929 23,641  

สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap Transaction agreements)  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตกลงทําสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพื่อเป็นเคร่ืองมือบริหาร        

ความเส่ียงท่ี เก่ียวเน่ืองกับหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด 

รายละเอียดของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะยาวแสดงไวใ้นหมายเหตุ 18 
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และ 20 รายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ียงัคงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

บริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา  

แลกเปล่ียน 

อตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา  

แลกเปล่ียน 

วนัส้ินสุดสญัญา 

1 2,040 ลา้นบาท (2 ปีแรก) 

170 - 1,700 ลา้นบาท (4 ปี

หลงั) 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 3 เดือน

บวกร้อยละ 1.50 (2 ปีแรก) อตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 3 เดือนบวก

ร้อยละ 1.75 (4 ปีหลงั) 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.522 ตุลาคม 2559 

2 510 ลา้นบาท (2 ปีแรก) 

42.5 - 425 ลา้นบาท (4 ปี

หลงั) 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 3 เดือน

บวกร้อยละ 1.50 (2 ปีแรก) อตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 3 เดือนบวก

ร้อยละ 1.75 (4 ปีหลงั) 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.48 ตุลาคม 2559 

3 500 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 6 เดือน อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.50 สิงหาคม 2558 

4 1,000 ลา้นบาท  

 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.25 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 6 เดือน 

ลบร้อยละ 1.75 

มิถุนายน 2560 

5 997 ลา้นบาท  

 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.32 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 6 เดือน 

ลบร้อยละ 1.75 

มิถุนายน 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา  

แลกเปล่ียน 

อตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา  

แลกเปล่ียน 

วนัส้ินสุดสญัญา 

1 2,040 ลา้นบาท (2 ปีแรก) 

170 - 1,700 ลา้นบาท (4 ปี

หลงั) 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 3 เดือน

บวกร้อยละ 1.50 (2 ปีแรก) อตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 3 เดือนบวก

ร้อยละ 1.75 (4 ปีหลงั) 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.522 ตุลาคม 2559 

2 510 ลา้นบาท (2 ปีแรก) 

42.5 - 425 ลา้นบาท (4 ปี

หลงั) 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 3 เดือน

บวกร้อยละ 1.50 (2 ปีแรก) อตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 3 เดือนบวก

ร้อยละ 1.75 (4 ปีหลงั) 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.48 ตุลาคม 2559 

3 500 ลา้นบาท  

 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 6 เดือน อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.50 สิงหาคม 2558 

บริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

 จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา  

แลกเปล่ียน 

อตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา  

แลกเปล่ียน 

วนัส้ินสุดสญัญา 

1 88 ลา้นยูโร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR            

3 เดือน 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.70 ตุลาคม 2560 

2 123 ลา้นยูโร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR            

3 เดือน 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.73 ตุลาคม 2560 

3 80 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.85 - 2.55 กุมภาพนัธ์ 2559 
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สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency and Interest Rate Swap agreements) 

บริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา วนัส้ินสุด       

สญัญา จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

1 674 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

THBFIX 3 เดือน

บวก      ร้อยละ 2.31 

22 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR          

3 เดือนบวกร้อยละ 3.00 

มิถุนายน 2557 

2 2,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี   

ร้อยละ 1.78 

50 ลา้นยูโร - มิถุนายน 2558 

3 1,997 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

THBFIX 6 เดือนลบ

ร้อยละ 1.75 

50 ลา้นยูโร - มิถุนายน 2560 

4 614 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

THBFIX 3 เดือน 

20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR          

3 เดือนบวกร้อยละ 0.20 

มิถุนายน 2559 

5 614 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

THBFIX 3 เดือน 

20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.54 มิถุนายน 2559 

6 442 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ร้อยละ 4.00 

14 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR          

บวกร้อยละ 0.92 

กรกฎาคม 2561 

7 1,106 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ร้อยละ 3.62 

35 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR          

บวกร้อยละ 0.92 

กรกฎาคม 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา วนัส้ินสุด       

สญัญา จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

1 1,134 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

THBFIX 3 เดือน 

35 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR- 

BBA 3 เดือนบวกร้อยละ 0.665 

กรกฎาคม 2556 

2 674 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

THBFIX 3 เดือน

บวกร้อยละ 2.31 

22 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR          

3 เดือนบวกร้อยละ 3.00 

มิถุนายน 2557 

3 2,640 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ร้อยละ 1.78 

66 ลา้นยูโร - มิถุนายน 2558 

4 1,997 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

THBFIX 6 เดือนลบ

ร้อยละ 1.75 

50 ลา้นยูโร - มิถุนายน 2560 

5 285 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

THBFIX 3 เดือน  

9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR 

บวกร้อยละ 0.42 

กรกฎาคม 2556 

 บริษทัยอ่ย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

 สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา วนัส้ินสุด       

สญัญา จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

1 976 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

THBFIX 3 เดือนบวก     

ร้อยละ 2.94 

32 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.65 มีนาคม 2558 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขาย

สินคา้ และการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ตกลงทาํ

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศดงัน้ี 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

สกุลเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 634 311 74 31 32.76 30.58 

เยน 276 149 576 239 0.31 0.35 

ยโูร 506 513 61 61 44.96 40.50 

ดอง 2,395 6,515 - 2,062 0.0016 0.0015 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 จาํนวน จาํนวน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ  

สกุลเงิน ท่ีซ้ือ ท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น)   

บริษทัฯ      

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 182                      -  29.80 - 33.25 บาทต่อเหรียญ มกราคม 2557 - กรกฎาคม 2561 

         สหรัฐอเมริกา  

เยน - 190                      -  0.31 - 0.32 บาทต่อเยน มีนาคม 2557 - กรกฎาคม 2557 

ยโูร - 436                      -  38.46 - 45.70 บาทต่อยโูร มกราคม 2557 - มิถุนายน 2560 

หยวน - 306 -  5.22 บาทต่อหยวน กรกฎาคม 2557 

บริษทัยอ่ย      

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 243                      -  30.27 - 33.07 บาทต่อเหรียญ มกราคม 2557 - ธนัวาคม 2557 

         สหรัฐอเมริกา  

เยน - 97                      -       0.30 - 0.33 บาทต่อเยน มกราคม 2557 - พฤษภาคม 2557 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 32 -     1.36   ยโูรต่อเหรียญ   -   ธนัวาคม 2557 

        สหรัฐอเมริกา   

ยโูร 84 -  0.84 ปอนดอ์งักฤษต่อยโูร  -   ธนัวาคม 2557 

ปอนดอ์งักฤษ 37 -    1.62    ปอนดอ์งักฤษต่อเหรียญ  -   ธนัวาคม 2557 

        สหรัฐอเมริกา   
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 จาํนวน จาํนวน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ  

สกุลเงิน ท่ีซ้ือ ท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น)   

บริษทัฯ      

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 198                      -  30.30 - 32.40  บาทต่อเหรียญ มกราคม 2556 - มิถุนายน 2557 

         สหรัฐอเมริกา  

เยน - 143                      -  0.36 - 0.41  บาทต่อเยน มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556 

ยโูร - 448                      -  39.10 - 42.96  บาทต่อยโูร มีนาคม 2556 - มิถุนายน 2560 

บริษทัยอ่ย      

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 209                      -  30.73 - 32.48  บาทต่อเหรียญ พฤษภาคม 2556 -  ธนัวาคม 2557 

         สหรัฐอเมริกา  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 16 -  1.61 ปอนดอ์งักฤษต่อ   -   พฤษภาคม 2556 

        เหรียญ สหรัฐอเมริกา   

ยโูร 3 -  0.81 ปอนดอ์งักฤษต่อยโูร  -   มิถุนายน 2556 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศมียอดคงเหลือของสัญญาท่ีจะขาย

เงินตราต่างประเทศในอนาคตท่ีมีเง่ือนไขพิเศษกบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง ทั้งน้ีจาํนวนเงินตรา

ต่างประเทศท่ีตกลงจะขายนั้ น ข้ึนอยู่กับ เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญา โดยมีจํานวนเงินตรา

ต่างประเทศระหว่าง 34 ล้านเหรียญสหรัฐฯถึงสูงสุด 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2555: ระหว่าง 28 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯถึงสูงสุด 67 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 29.80 บาทถึง 32.32 บาท

ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ (2555: ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 30.85 บาทถึง 32.30 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 

สัญญาดงักล่าวครบกาํหนดภายในเดือนสิงหาคม 2557 (2555: เดือนธนัวาคม 2556) และบริษทัฯมี

สัญญาสิทธิท่ีจะขายเงินตราต่างประเทศในอนาคตกบัธนาคารในประเทศ 2 แห่ง จาํนวนรวม 200 

ลา้นยูโร ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 42.00 บาทและ 42.50 บาทต่อ 1 ยูโร โดยสัญญาดงักล่าวครบกาํหนด

ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ซ่ึงในขณะเดียวกนับริษทัฯ ก็มียอดคงเหลือของสัญญาสิทธิท่ีธนาคาร

ในประเทศ 2 แห่งดงักล่าวจะซ้ือเงินตราต่างประเทศในอนาคตกบับริษทัฯจาํนวนรวม 200 ลา้นยโูร 

ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 42.00 บาทและ 42.50 บาทต่อ 1 ยูโร โดยสัญญาดงักล่าวครบกาํหนดภายใน

เดือนพฤษภาคม 2560 

  นอกจากน้ี บริษทัย่อยในต่างประเทศมียอดคงเหลือของสัญญาท่ีจะซ้ือเงินตราต่างประเทศใน

อนาคตดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ  

สกุลเงิน 

จาํนวน       

ท่ีซ้ือ 

จาํนวน       

ท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย 

 

วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น)    

ยโูร 47.6 66.4 1.33 - 1.38 เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.33 - 1.38 เหรียญสหรัฐอเมริกา กุมภาพนัธ์ 2557 - ธนัวาคม 2557 

   ต่อยโูร ต่อยโูร  

ปอนดอ์งักฤษ 75.0 50.0 1.62 – 1.63 เหรียญสหรัฐอเมริกา            1.62 เหรียญสหรัฐอเมริกา กรกฎาคม 2557 - ธนัวาคม 2557 

   ต่อปอนดอ์งักฤษ ต่อปอนดอ์งักฤษ  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 จาํนวน จาํนวน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ วนัครบกาํหนด 

สกุลเงิน ท่ีซ้ือ ท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย ตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น)    

ยโูร 42.0 69.0 1.33 - 1.38  เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.33 - 1.38  เหรียญสหรัฐอเมริกา ธนัวาคม 2556 

           ต่อยโูร      ต่อยโูร  

ปอนดอ์งักฤษ 23.0 34.5  1.64  เหรียญสหรัฐอเมริกา  1.64  เหรียญสหรัฐอเมริกา ธนัวาคม 2556 

        ต่อปอนดอ์งักฤษ      ต่อปอนดอ์งักฤษ  

ยโูร 38.1 57.1  0.79  ปอนดอ์งักฤษต่อยโูร  0.79  ปอนดอ์งักฤษต่อยโูร มิถุนายน 2556 - ธนัวาคม 2556 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสอง

ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระใน

ลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลักษณะของเคร่ืองมือ        

ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์การวดั     

มูลค่าท่ีเหมาะสม  

36. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯคือ การจดัให้มีโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพื่อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้นโดย         

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.99:1 (2555: 1.35:1)    

บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.11:1 (2555: 0.93:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมัติเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 

-  การจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 ให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้น

ละ 1.49 บาท แต่เน่ืองจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังท่ี  5/2556 เม่ือว ันท่ี                       

13 สิงหาคม 2556 ได้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดาํเนินงานรอบ 6 

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 688 ลา้นบาท ซ่ึง

จ่ายแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2556 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.89 บาท รวมเป็น

เงิน 1,021 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 18 เมษายน 2557 
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-  อนุมติัเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยจากปัจจุบัน

ภายในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 15,000 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2554 

วาระท่ี 9 เป็นภายในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท หรือ เงินสกุลอ่ืนในวงเงินเทียบเท่า 

โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารของบริษทัฯเม่ือ

วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 
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