
 

บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 



 

 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น 
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงิน  
เฉพาะกิจการของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ   
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559        
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั 
ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้
เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงานลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2559 



บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 103,411               76,356                 69,481                 39,155                 

เงินลงทุนชัว่คราว 3,823                   3,801                   -                           -                           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 4, 5 481,300               874,654               209,731               259,835               

สินคา้คงเหลือ 6 802,388               778,519               383,366               304,987               

สินทรัพยชี์วภาพ 1.3 855                      -                           -                           -                           

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 67,176                 20,880                 27,452                 7,268                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,458,953            1,754,210            690,030               611,245               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1,016                   1,016                   -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           465,337               465,337               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 2,687,700            2,466,355            644,930               644,930               

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 7,270                   7,270                   7,270                   7,270                   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,258,238            2,314,333            788,086               819,734               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 44,087                 46,412                 34,377                 35,655                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 13 102,764               106,684               51,492                 56,053                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 16,040                 18,664                 5,632                   8,890                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,117,115            4,960,734            1,997,124            2,037,869            

รวมสินทรัพย์ 6,576,068            6,714,944            2,687,154            2,649,114            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 231,152               1,320,288            1,152                   620,059               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 5, 10 809,368               720,540               216,811               222,358               

ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 632                      1,564                   -                           932                      

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 11 156,250               92,950                 76,250                 12,950                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,978                   3,044                   -                           -                           

หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 59,949                 19,508                 44,047                 4,072                   

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 1,261,329            2,157,894            338,260               860,371               

หนี้สินไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 316                      632                      -                           -                           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 862,700               516,550               502,700               116,550               

ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 2,785                   2,406                   -                           -                           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 61,389                 56,683                 39,984                 37,125                 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 927,190               576,271               542,684               153,675               

รวมหนี้สิน 2,188,519            2,734,165            880,944               1,014,046            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

         หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000               500,000               500,000               500,000               

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

         หุน้สามญั 482,579,640 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 482,580               482,580               482,580               482,580               

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 1,494                   1,494                   -                           -                           

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม

   โดยไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม (136,597)              (73,901)                -                           -                           

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 23,705                 18,078                 -                           -                           

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 50,000                 50,000                 50,000                 50,000                 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,564,084            3,081,058            1,273,630            1,102,488            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (19,761)                6,110                   -                           -                           

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,965,505            3,565,419            1,806,210            1,635,068            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 422,044               415,360               -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,387,549            3,980,779            1,806,210            1,635,068            

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,576,068            6,714,944            2,687,154            2,649,114            

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,389,385            1,352,998            738,821               639,917               

รายไดอ้ื่น

   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 7 -                          -                          147,953               37,063                 

   รายไดค่้าสนบัสนุนทางการตลาด -                          35,172                 -                          -                          

   อื่นๆ 21,143                 32,373                 18,626                 28,534                 

รวมรายได้ 1,410,528            1,420,543            905,400               705,514               

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 989,379               1,030,041            578,416               585,760               

ค่าใชจ่้ายในการขาย 221,156               238,201               25,096                 19,099                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 101,983               89,620                 64,086                 42,409                 

รวมค่าใช้จ่าย 1,312,518            1,357,862            667,598               647,268               

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 98,010                 62,681                 237,802               58,246                 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 168,142               344,613               -                          -                          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 266,152               407,294               237,802               58,246                 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (9,988)                 (16,827)               (5,659)                 (10,920)               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 256,164               390,467               232,143               47,326                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (3,474)                 (17,345)               (2,646)                 (9,125)                 

กําไรสําหรับงวด 252,690               373,122               229,497               38,201                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียน

   อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          1,448                   -                          1,448                   

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในบริษทัร่วม (1,494)                 (4,086)                 -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (1,494)                 (2,638)                 -                          1,448                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 251,196               370,484               229,497               39,649                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 253,230               362,367               229,497               38,201                 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (540)                    10,755                 

252,690               373,122               

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                      -                      

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 251,736               359,729               229,497               39,649                 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (540)                    10,755                 

251,196               370,484               

-                      -                      

กําไรต่อหุ้น (บาท)
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.52                     0.75                     0.48                     0.08                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,785,477            2,426,894            1,570,270            1,117,480            

รายไดอ้ื่น

   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 7 -                          -                          147,953               37,063                 

   รายไดค่้าสนบัสนุนทางการตลาด -                          47,427                 -                          -                          

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          7,671                   -                          10,314                 

   อื่นๆ 32,806                 95,083                 31,087                 78,478                 

รวมรายได้ 2,818,283            2,577,075            1,749,310            1,243,335            

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 2,024,593            1,842,401            1,249,616            1,029,714            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 406,214               425,203               71,792                 41,567                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 203,232               170,917               121,542               75,444                 

รวมค่าใช้จ่าย 2,634,039            2,438,521            1,442,950            1,146,725            

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 184,244               138,554               306,360               96,610                 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 452,237               620,899               -                          -                          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 636,481               759,453               306,360               96,610                 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (20,740)               (34,362)               (10,514)               (21,222)               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 615,741               725,091               295,846               75,388                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (7,900)                 (23,136)               (4,561)                 (10,863)               

กําไรสําหรับงวด 607,841               701,955               291,285               64,525                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียน

   อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          1,782                   -                          1,782                   

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในบริษทัร่วม (25,871)               (15,238)               -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (25,871)               (13,456)               -                          1,782                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 581,970               688,499               291,285               66,307                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 601,157               681,270               291,285               64,525                 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,684                   20,685                 

607,841               701,955               

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                      -                      

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 575,286 667,814               291,285               66,307                 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,684                   20,685                 

581,970               688,499               

-                      -                      

กําไรต่อหุ้น (บาท)
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.25                     1.41                     0.60                     0.13                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปลี่ยนแปลง

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย ส่วนของ

ในบริษทัยอ่ยของ ของบริษทัร่วมโดย ส่วนทุนจากการจ่าย มูลค่ายตุิธรรมของ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

ทุนเรือนหุน้ที่ออก บริษทัร่วมที่ซื้อในราคา ไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ - สัญญาแลกเปลี่ยน เบด็เสร็จอื่น รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ อาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี ควบคุมของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม  สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร อตัราดอกเบี้ยเงินกูย้มื ในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 482,580                          1,510                              (74,686)                          9,306                              50,000                            1,892,590                       (1,782)                            (29,432)                          (31,214)                          2,330,086                       424,891                      2,754,977                       

กาํไรสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     681,270                          -                                     -                                     -                                     681,270                          20,685                        701,955                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     1,782                              (15,238)                          (13,456)                          (13,456)                          -                                  (13,456)                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     681,270                          1,782                              (15,238)                          (13,456)                          667,814                          20,685                        688,499                          

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                     (6)                                   296                                1,773                              -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     2,063                              -                                  2,063                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2558 482,580                          1,504                              (74,390)                          11,079                            50,000                            2,573,860                       -                                     (44,670)                          (44,670)                          2,999,963                       445,576                      3,445,539                       

-                                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 482,580                          1,494                              (73,901)                          18,078                            50,000                            3,081,058                       -                                     6,110                              6,110                              3,565,419                       415,360                      3,980,779                       

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
   เกษตรกรรม (หมายเหตุ 3) -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     2,012                              -                                     -                                     -                                     2,012                              -                                  2,012                              

กาํไรสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     601,157                          -                                     -                                     -                                     601,157                          6,684                          607,841                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (25,871)                          (25,871)                          (25,871)                          -                                  (25,871)                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     601,157                          -                                     (25,871)                          (25,871)                          575,286                          6,684                          581,970                          

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วมโดยไม่สูญเสีย

   อาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม -                                     -                                     (62,696)                          -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (62,696)                          -                                  (62,696)                          

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                     -                                     -                                     5,627                              -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     5,627                              -                                  5,627                              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (120,143)                        -                                     -                                     -                                     (120,143)                        -                                  (120,143)                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2559 482,580                          1,494                              (136,597)                        23,705                            50,000                            3,564,084                       -                                     (19,761)                          (19,761)                          3,965,505                       422,044                      4,387,549                       

-                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

มูลค่ายตุิธรรมของ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - สญัญาแลกเปลี่ยน รวมองคป์ระกอบอื่น

และชาํระแลว้  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร อตัราดอกเบี้ยเงินกูย้ืม ของส่วนของผูถ้ือหุน้ รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 482,580                50,000                    919,521                 (1,782)                    (1,782)                          1,450,319                

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                              64,525                   -                             -                                   64,525                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                              -                             1,782                     1,782                           1,782                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                              64,525                   1,782                     1,782                           66,307                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2558 482,580                50,000                    984,046                 -                             -                                   1,516,626                

-                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 482,580                50,000                    1,102,488              -                             -                                   1,635,068                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                              291,285                 -                             -                                   291,285                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                            -                              (120,143)                -                             -                                   (120,143)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2559 482,580                50,000                    1,273,630              -                             -                                   1,806,210                

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2559
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 615,741            725,091            295,846            75,388              
ปรับกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 125,117            117,739            57,723              63,833              
   รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 7,633                (46,567)            4,843                (47,337)            
   ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 1,515                -                       -                       -                       
   กาํไรจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (855)                 -                       -                       -                       
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (328)                 (401)                 116                   (368)                 
   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (370)                 -                       (736)                 -                       
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       (7,671)              -                       (10,314)            
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 455                   (13,055)            (106)                 (10,382)            
   กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                       (37,720)            -                       (37,720)            
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,707                4,400                2,859                2,754                
   ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 161                   -                       -                       -                       
   รายไดเ้งินปันผล -                       -                       (147,953)          (37,063)            
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (452,237)          (620,899)          -                       -                       
   รายไดด้อกเบ้ียรับ -                       (32)                   -                       (603)                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 20,740              34,362              10,514              21,222              
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 322,279            155,247            223,106            19,410              
สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 393,236            (47,016)            49,988              (55,048)            
   สินคา้คงเหลือ (31,005)            83,780              (83,222)            (3,798)              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (45,930)            (10,162)            (21,590)            1,820                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,624                (5,915)              3,258                (50)                   
หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 123,930            168,147            (520)                 86,734              
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 38,576              (10,440)            40,141              4,986                
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 218                   (2,879)              -                       (2,725)              
เงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 803,928            330,762            211,161            51,329              
   จ่ายดอกเบ้ีย (21,531)            (35,509)            (10,871)            (21,560)            
   จ่ายภาษีเงินได้ (1,014)              (7,317)              2,141                (1,245)              
 เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 781,383            287,936            202,431            28,524              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (22)                   (30)                   -                       -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                       -                       -                       15,000              
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       12,494              -                       12,494              
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 663                   103,366            155                   100,243            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                       11,014              -                       11,014              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (88,916)            (29,585)            (25,485)            (7,149)              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,929)            (2,503)              (4,196)              (1,563)              
เงินปันผลรับ 147,953            37,063              147,953            37,063              
ดอกเบ้ียรับ -                       32                     -                       603                   
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 46,749              131,851            118,427            167,705            
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง (1,089,136)       (294,834)          (618,907)          (140,000)          
เงินสดจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าการเงิน (1,248)              (3,080)              (932)                 (2,529)              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 480,500            -                       480,500            -                       
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (71,050)            (89,385)            (31,050)            (39,000)            
เงินปันผลจ่าย (120,143)          -                       (120,143)          -                       
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (801,077)          (387,299)          (290,532)          (181,529)          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 27,055              32,488              30,326              14,700              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 76,356              41,657              39,155              18,045              
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 103,411            74,145              69,481              32,745              

-                       -                       
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 14,124              20,361              2,967                2,194                
   รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                       6,864                -                       3,742                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น                
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ี 
ดงัต่อไปน้ี  
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม และแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการวัดมูลค่าและรับรู้
รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 และแนวปฏิบติัทางการบญัชีฯ น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกาํหนดวิธีปฏิบติัทาง
บญัชีสําหรับสัตวห์รือพืชท่ีมีชีวิต (“สินทรัพยชี์วภาพ”) และผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวได้จากสินทรัพยชี์วภาพ 
(“ผลิตผลทางการเกษตร”) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรโดยมีหลกัการดงัน้ี 

 - วดัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพ เม่ือเร่ิมแรกและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกั
ตน้ทุนในการขาย  

- กรณีสินทรัพยชี์วภาพนั้ นเป็นพืชเพื่อการให้ผลิตผล (Bearer plant) ให้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ อยา่งไรก็ตามยงัคงถือ
วา่ผลผลิตท่ีเจริญเติบโตจากพืชเพื่อการใหผ้ลิตผลเป็นสินทรัพยชี์วภาพซ่ึงตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพย์
ชีวภาพ เม่ือเร่ิมแรกและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

 - วดัมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย ณ จุดเกบ็เก่ียว  

 การนาํมาตรฐานขา้งตน้มาใชท้าํให้บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัประเภทตน้สับปะรดซ่ึงเป็นพืชเพื่อการให้
ผลิตผล (Bearer plant) จากเดิมบนัทึกในบญัชีสินคา้คงเหลือไปบนัทึกเป็นบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และวดัมูลค่าผลสับปะรดท่ียงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียว (สินทรัพยชี์วภาพ) และผลสับปะรดท่ีเก็บเก่ียวแลว้ (ผลิตผล
ทางการเกษตร) ดว้ยวิธีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย ผลสะสมของการเปล่ียนแปลง
นโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน               
งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก
การนาํมาตรฐานฉบบัใหม่มาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.3 

3. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัต ิ

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 1.3 และ ข้อ 2 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัในระหว่างงวดปัจจุบนั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรรม โดยกิจการได้
เลือกปรับ ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  

ผลการเปล่ียนแปลงน้ีทาํให้มีการปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวดของบริษทัฯและบริษทัย่อยในงบการเงินรวม
เพิ่มข้ึน 2 ลา้นบาท ซ่ึงผลสะสมของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 5)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 116 2,392 41,618 17,473 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 129 21 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 245 2,413 41,618 17,473 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน       
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 371,280 465,148 113,614 206,305 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 69,691 337,169 44,056 26,083 
3 - 6 เดือน 141 31 85 - 
6 - 12 เดือน 5 30 - - 
เกิน 12 เดือนข้ึนไป 6,808 6,850 6,479 6,549 

รวม 447,925 809,228 164,234 238,937 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,880) (6,880) (6,549) (6,549) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ  441,045 802,348 157,685 232,388 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 441,290 804,761 199,303 249,861 

ลูกหนีอ่ื้น       
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 650 101 7,665 72 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 32,428 64,825 1,706 9,706 
เงินทดรองพนกังาน 1,840 138 1,052 61 
รายไดค้า้งรับ 5,092 4,829 5 135 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 40,010 69,893 10,428 9,974 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 481,300 874,654 209,731 259,835 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการ                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 100 91 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าเช่ารับ - - - 1 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการรับ - - 5 3 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ - - 2 9 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      
เงินปันผลรับ - - 148 37  
รายการธุรกิจกับบริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน      
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 12 10 5 5 ราคาตลาด 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 189 166 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าเช่ารับ - - 1 1 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการรับ - - 9 6 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ - - 9 18 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      
เงินปันผลรับ - - 148 37  
รายการธุรกิจกับบริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน      
ขายสินคา้ - 1 - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 24 20 11 9 ราคาตลาด 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 

 (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  

(หมายเหตุ 4) 
    

บริษทัยอ่ย - - 49,283 17,545 
บริษทัร่วม 115 1,028 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 780 1,486 - - 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 895 2,514 49,283 17,545 

     
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 2,235 - 860 - 

รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 2,235 - 860 - 

     
เงนิประกัน - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 6,578 5,894 2,828 2,148 

รวมเงนิประกัน - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 6,578 5,894 2,828 2,148 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 666 2,524 
บริษทัร่วม 34 652 32 223 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 11,055 9,446 3,671 5,325 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 11,089 10,098 4,369 8,072 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11 12 9 9 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 - 2 1 
รวม 13 12 11 10 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25 23 20 17 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3 1 3 1 
รวม 28 24 23 18 

6. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับสําหรับ            
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 33,909 29,760 
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น    
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหวา่งงวด  7,633 4,843 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 41,542 34,603 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

7.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

บริษทั 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 644,930 644,930 2,687,700 2,466,355 

   

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

บริษทั 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 644,930 644,930 644,930 644,930 

7.2 ส่วนแบ่งกําไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร
จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะ
กิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน          
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งงวด 

 2559 2558 2559 2558 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 168,142 344,613 147,953 37,063 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน          
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งงวด 

 2559 2558 2559 2558 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 452,237 620,899 147,953 37,063 
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8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 2,314,333 819,734 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 67,316 24,396 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (1,097) (48) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (122,314) (55,996) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2559 2,258,238 788,086 

9. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม

2558 
   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 1,152 288 1,152 59 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.45% - 3.50% 

และ MRR 230,000 1,320,000 - 620,000 
รวม 231,152 1,320,288 1,152 620,059 

10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 3,626 - 4,272 2,524 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 273,117 295,453 113,632 139,038 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 7,463 10,098 97 5,548 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 385,143 305,134 98,792 51,668 
เจา้หน้ีอ่ืน 140,019 109,855 18 23,580 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 809,368 720,540 216,811 222,358 
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11. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน  2559                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 609,500 129,500 
กูเ้พิม่ในระหวา่งงวด 480,500 480,500 
จ่ายคืนเงินกู ้ (71,050) (31,050) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 1,018,950 578,950 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (156,250) (76,250) 

เงนิกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 862,700 502,700 

เง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขภายใตส้ัญญาเงินกูย้มืระยะยาวเช่นเดียวกบัท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

12. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) การจาํนองสินทรัพยข์องบริษัทฯ โดย ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
สินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดิน 47 47 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 169 180 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 185 206 

ข) การมีขอ้จาํกดัวา่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจะไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัต่อทรัพยสิ์น 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (1,115) (5,987) - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (140) (11,358) (427) (9,125) 

ใชป้ระโยชนข์าดทุนทางภาษียกมาระหวา่งงวด (2,219) - (2,219) - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                               
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (3,474) (17,345) (2,646) (9,125) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (3,980) (9,791) - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,701) (13,345) (2,342) (10,863) 

ใชป้ระโยชนข์าดทุนทางภาษียกมาระหวา่งงวด (2,219) - (2,219) - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                               
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (7,900) (23,136) (4,561) (10,863) 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั         
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื - (362) - (362) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั         
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื - (445) - (445) 

14. เงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับ       
ปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเงินปันผลทั้งส้ิน 120,142,835 บาท  

 บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกั 
และผลไม้ เครื่องดื่ม อื่น ๆ 

การตดัรายการบญัชี
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 641 532 832 856 28 75 (112) (110) 1,389 1,353 

กําไรขั้นต้น 49 56 335 284 15 (18) 3 1 402 323 
รายไดอ้ื่น         20 67 
ค่าใชจ้่ายในการขาย         (221) (238) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (102) (90) 

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     99 62 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         168 345 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้        267 407 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน         (10) (17) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (4) (17) 

กําไรสําหรับงวด         253 373 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกั 
และผลไม้ เครื่องดื่ม อื่น ๆ 

การตดัรายการบญัชี
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,386 952 1,561 1,576 58 102 (220) (203) 2,785 2,427 

กําไรขั้นต้น 180 75 564 520 23 (12) (5) 1  762 584 
รายไดอ้ื่น         32 150 
ค่าใชจ้่ายในการขาย         (406) (425) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (203) (171) 

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     185 138 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         452 621 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้        637 759 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน         (21) (34) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (8) (23) 

กําไรสําหรับงวด         608 702 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 แสดงไดด้งันี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
 ขายสินคา้ในประเทศ ขายสินคา้ในต่างประเทศ การตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 779 867 722 596 (112) (110) 1,389 1,353 

กาํไรขั้นตน้ 241 240 158 82 3 1 402 323 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
 ขายสินคา้ในประเทศ ขายสินคา้ในต่างประเทศ การตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,497 1,572 1,508 1,058 (220) (203) 2,785 2,427 

กาํไรขั้นตน้ 465 466 302 117 (5) 1 762 584 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

16.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการซ้ือเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ คงเหลือเป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บาท 34 - 4 - 

16.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและโกดงั การเช่ารถ การเช่าเคร่ืองใช้
สาํนกังาน รวมทั้งสญัญาจา้งบริการต่างๆ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาดงักล่าวดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายชาํระภายใน     
1 ปี 69 70 22 20 
2 ถึง 5 ปี 82 95 23 30 
มากกวา่ 5 ปี 29 13 - - 

16.3 หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือคํ้าประกนั 33 30 12 12 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  
 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย           

สกลุเงิน 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม    

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม    

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม     

2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5 7 1 1 35.18 36.04 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย           

สกลุเงิน 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม    

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม    

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม     

2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4 6 - - 35.18 36.04 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงครบกาํหนดภายในหน่ึงปีคงเหลือ
ดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

สกลุเงิน 
จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน 
ท่ีขาย 

จาํนวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4 1 4 - 35.20 - 35.80 34.99 - 36.42 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

สกลุเงิน 
จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน           
ท่ีขาย 

จาํนวน           
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3 1 3 - 35.48 - 36.28 34.24 - 36.25 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินรวม 
 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

สินคา้คงเหลือ 778,519 808,684 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,314,333 2,284,168 
 

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,352,998 1,528,340 639,917 639,917 

รายไดอ่ื้น 67,545 104,325 65,597 102,377 

ตน้ทุนขายและบริการ 1,030,041 1,065,988 585,760 622,540 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 238,201 384,122 19,099 16,884 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 89,620 119,874 42,409 44,624 
 

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,426,894 2,733,135 1,117,480 1,117,480 

รายไดอ่ื้น  150,181 194,178 125,855 169,852 

ตน้ทุนขายและบริการ 1,842,401 1,883,652 1,029,714 1,073,711 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 425,204 674,210 41,567 37,772 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 170,917 230,897 75,444 79,239 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้ 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 
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