
 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม         
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ   
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2560  



บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 129,540 58,983 91,281 25,296
เงินลงทุนชัว่คราว 3,869                   3,847                   -                          -                          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 497,109               689,864               219,351               317,129               
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                          -                          3,000                   -                          
สินคา้คงเหลือ 5 1,181,188            882,246               774,591               433,587               
สินทรัพยชี์วภาพ 743                      2,801                   -                          -                          
เงินจ่ายล่วงหนา้ 28,773                 14,189                 12,240                 7,583                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 64,314                 46,582                 26,054                 13,032                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,905,536            1,698,512            1,126,517            796,627               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1,016                   1,016                   -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          915,437               465,337               
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 3,011,358            2,894,859            644,930               644,930               
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7,270                   7,270                   7,270                   7,270                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,974,006            2,023,191            744,821               761,469               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 80,286                 68,100                 35,100                 35,954                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 12 61,103                 97,890                 19,339                 54,217                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19,154                 17,983                 5,398                   6,117                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,154,193            5,110,309            2,372,295            1,975,294            

รวมสินทรัพย์ 7,059,729            6,808,821            3,498,812            2,771,921            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,137,561            417,000               527,561               120,000               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 9 834,225               859,126               294,271               241,296               
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 10 122,000               171,500               122,000               91,500                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,458                   2,248                   -                          -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 56,113                 57,816                 35,116                 35,285                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,152,357            1,507,690            978,948               488,081               

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 380,700               776,950               380,700               456,950               
ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 1,885                   2,650                   -                          -                          
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 84,049                 79,097                 58,980                 55,553                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 466,634               858,697               439,680               512,503               

รวมหนีสิ้น 2,618,991            2,366,387            1,418,628            1,000,584            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(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               
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้
         หุน้สามญั 482,579,640 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 482,580               482,580               482,580               482,580               
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ท่ีบริษทัฯซ้ือในราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 6 (80,767)                -                          -                          -                          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย
   ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 1,494                   1,494                   -                          -                          
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม
   โดยไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม (135,833)              (135,833)              -                          -                          
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 33,046                 28,434                 -                          -                          
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 50,000                 50,000                 50,000                 50,000                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,141,614            3,650,873            1,547,604            1,238,757            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (51,396)                (3,216)                  -                          -                          
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,440,738            4,074,332            2,080,184            1,771,337            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6 -                          368,102               -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,440,738            4,442,434            2,080,184            1,771,337            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,059,729            6,808,821            3,498,812            2,771,921            
-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย ส่วนของ

ของบริษทัยอ่ยที่บริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยของ ของบริษทัร่วมโดย ส่วนทุนจากการจ่าย กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ซื้อในราคาสูงกว่า บริษทัร่วมที่ซื้อในราคา ไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ อาํนาจควบคุม รวม
และชาํระแลว้ มูลค่าตามบญัชี ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี ควบคุมของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอื่นในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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                      
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
   เกี่ยวกบัเกษตรกรรม -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     2,012                             -                                      -                                      2,012                             -                                  2,012                             
กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     601,157                         -                                      -                                      601,157                         6,684                          607,841                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (25,871)                           (25,871)                           (25,871)                          -                                  (25,871)                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     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 13) -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (120,143)                        -                                      -                                      (120,143)                        -                                  (120,143)                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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                      
-                                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 482,580                         -                                     1,494                             (135,833)                        28,434                           50,000                           3,650,873                      (3,216)                             (3,216)                             4,074,332                      368,102                      4,442,434                      
กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     567,836                         -                                      -                                      567,836                         1,131                          568,967                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (48,180)                           (48,180)                           (48,180)                          -                                  (48,180)                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     567,836                         (48,180)                           (48,180)                           519,656                         1,131                          520,787                         
ซื้อส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) -                                     (80,767)                          -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                      -                                      (80,767)                          (369,233)                     (450,000)                        
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                     -                                     -                                     -                                     4,612                             -                                     -                                     -                                      -                                      4,612                             -                                  4,612                             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (77,095)                          -                                      -                                      (77,095)                          -                                  (77,095)                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 482,580                         (80,767)                          1,494                             (135,833)                        33,046                           50,000                           4,141,614                      (51,396)                           (51,396)                           4,440,738                      -                                  4,440,738                      
-                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,284,614           1,389,385           689,142              738,821              
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 7 -                          -                          221,929              147,953              
   กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 4,575                  338                     4                         158                     
   อ่ืนๆ 22,659                20,805                16,429                18,468                

รวมรายได้ 1,311,848           1,410,528           927,504              905,400              

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 910,561              989,379              505,838              578,416              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 151,263              221,156              26,221                25,096                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 115,821              101,983              72,509                64,086                

รวมค่าใช้จ่าย 1,177,645           1,312,518           604,568              667,598              

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 134,203              98,010                322,936              237,802              
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 81,794                168,142              -                          -                          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 215,997              266,152              322,936              237,802              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (15,073)               (9,988)                 (10,091)               (5,659)                 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 200,924              256,164              312,845              232,143              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (19,468)               (3,474)                 (18,669)               (2,646)                 

กําไรสําหรับงวด 181,456              252,690              294,176              229,497              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 4,362                  (1,494)                 -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 4,362                  (1,494)                 -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 185,818              251,196              294,176              229,497              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 181,456              253,230              294,176              229,497              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                      (540)                    

181,456              252,690              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                      -                      
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 185,818              251,736              294,176              229,497              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                      (540)                    

185,818              251,196              
-                      -                      

กําไรต่อหุ้น (บาท)
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.38                    0.52                    0.61                    0.48                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,552,015           2,785,477           1,358,038           1,570,270           
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 7 -                          -                          221,929              147,953              
   กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 12,456                -                          5,410                  106                     
   อ่ืนๆ 32,356                32,806                28,621                30,981                

รวมรายได้ 2,596,827           2,818,283           1,613,998           1,749,310           

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 1,763,655           2,024,593           984,909              1,249,616           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 351,275              406,214              48,770                71,792                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 223,601              203,232              141,846              121,542              

รวมค่าใช้จ่าย 2,338,531           2,634,039           1,175,525           1,442,950           

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 258,296              184,244              438,473              306,360              
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 376,336              452,237              -                          -                          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 634,632              636,481              438,473              306,360              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (26,420)               (20,740)               (17,653)               (10,514)               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 608,212              615,741              420,820              295,846              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (39,245)               (7,900)                 (34,878)               (4,561)                 

กําไรสําหรับงวด 568,967              607,841              385,942              291,285              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (48,180)               (25,871)               -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (48,180)               (25,871)               -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 520,787              581,970              385,942              291,285              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 567,836              601,157              385,942              291,285              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,131                  6,684                  

568,967              607,841              
-                      -                      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 519,656              575,286              385,942              291,285              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,131                  6,684                  

520,787              581,970              
-                      -                      

กําไรต่อหุ้น (บาท)
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.18                    1.25                    0.80                    0.60                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุ้นที่ออก จดัสรรแลว้
และชาํระแลว้  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                       -                                       291,285                           291,285                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                       -                                       -                                       -                                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                       -                                       291,285                           291,285                           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                                       -                                       (120,143)                          (120,143)                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2559 482,580                           50,000                             1,273,630                        1,806,210                        
-                                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 482,580                           50,000                             1,238,757                        1,771,337                        

กาํไรสาํหรับงวด -                                       -                                       385,942                           385,942                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                       -                                       -                                       -                                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                       -                                       385,942                           385,942                           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                                       -                                       (77,095)                            (77,095)                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560 482,580                           50,000                             1,547,604                        2,080,184                        
-                                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 608,212           615,741           420,820           295,846           
ปรับกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 126,912           125,117           56,956             57,723             
   รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ
      ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (18,474)            7,633               (5,963)              4,843               
   ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 19,677             1,515               6,760               -                      
   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 2,058               (855)                 -                      -                      
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 345                  (328)                 219                  116                  
   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขาย
      เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (982)                 (370)                 (972)                 (736)                 
   กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (12,727)            (548)                 (5,410)              (106)                 
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 271                  1,003               -                      -                      
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,298 4,707               3,773               2,859               
   ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 109                  161                  -                      -                      
   รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                      -                      (221,929)          (147,953)          
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (376,336)          (452,237)          -                      -                      
   รายไดด้อกเบ้ียรับ (952)                 -                      (133)                 -                      
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 24,504             20,740             17,367             10,514             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 377,915           322,279           271,488           223,106           
สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 192,263           393,236           97,338             49,988             
   สินคา้คงเหลือ (300,146)          (31,005)            (341,801)          (83,222)            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (35,717)            (45,930)            (15,748)            (21,590)            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,170)              2,624               719                  3,258               
หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (7,090)              123,930           53,031             (520)                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,387)              38,576             (170)                 40,141             
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,219)              218                  (345)                 -                      
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 223,449           803,928           64,512             211,161           
   จ่ายดอกเบ้ีย (24,584)            (21,531)            (17,437)            (10,871)            
   จ่ายภาษีเงินได้ (3,525)              (1,014)              (959)                 2,141               
 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 195,340           781,383           46,116             202,431           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      (450,000)          -                      
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ -                      -                      (100)                 -                      
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (22)                   (22)                   -                      -                      
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                      -                      (3,000)              -                      
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 18,893             663                  5,410               155                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (87,722)            (88,916)            (38,305)            (25,485)            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (26,213)            (12,929)            (914)                 (4,196)              
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 221,929           147,953           221,929           147,953           
ดอกเบ้ียรับ 952                  -                      133                  -                      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 127,817           46,749             (264,847)          118,427           
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายซ้ือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (450,000)          -                      -                      -                      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 720,561           (1,089,136)       407,561           (618,907)          
เงินสดจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าการเงิน (316)                 (1,248)              -                      (932)                 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                      480,500           -                      480,500           
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (445,750)          (71,050)            (45,750)            (31,050)            
เงินปันผลจ่าย (77,095)            (120,143)          (77,095)            (120,143)          
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (252,600)          (801,077)          284,716           (290,532)          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 70,557             27,055             65,985             30,326             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 58,983             76,356             25,296             39,155             
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 129,540           103,411           91,281             69,481             

-                      -                      -                      -                      
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 6,354               14,124             2,867               2,967               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน               
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น                     
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และ                    
บริษทัยอ่ยและไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ยกเวน้การเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อย ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 6 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                      
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย                     
เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท และหาก
กิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุง
รายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

 มาตรฐานฉบับดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย เน่ืองจากฝ่ายบริหาร          
ไดพิ้จารณาแลว้วา่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน               
งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 4)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 191 2,637 38,370 20,611 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 6 12 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 197 2,649 38,370 20,611 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 375,872 518,858 121,710 232,785 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 76,662 54,661 52,700 37,859 
3 - 6 เดือน 13 4,172 - 4,144 
6 - 12 เดือน 3 - - - 
เกิน 12 เดือนข้ึนไป 6,231 7,235 5,480 6,479 

รวม 458,781 584,926 179,890 281,267 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6,231) (7,230) (5,480) (6,479) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ  452,550 577,696 174,410 274,788 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 452,747 580,345 212,780 295,399 

ลูกหนีอ่ื้น       
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 166 476 2,036 18,327 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 38,646 103,871 3,151 3,227 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (70) - (70) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน, สุทธิ 38,812 104,277 5,187 21,484 
เงินทดรองพนกังาน 1,687 709 656 154 
รายไดค้า้งรับ 3,863 4,533 728 92 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 44,362 109,519 6,571 21,730 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 497,109 689,864 219,351 317,129 
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4. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการ                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 105 100 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
ค่าเช่ารับ - - 1 - ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการรับ - - 4 5 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ - - 3 2 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
รายการธุรกิจกับบริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 222 148  
รายการธุรกิจกบับริษทัทีเ่กีย่วข้องกัน      
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 11 12 4 5 ราคาตลาด 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 202 189 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
ค่าเช่ารับ - - 1 1 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการรับ - - 11 9 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ - - 10 9 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
รายการธุรกิจกับบริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 222 148  
รายการธุรกิจกบับริษทัทีเ่กีย่วข้องกัน      
ขายสินคา้ 1 - - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 22 24 8 11 ราคาตลาด 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี                     
31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  

(หมายเหตุ 3) 
    

บริษทัยอ่ย - - 40,312 18,327 
บริษทัร่วม 128 1,206 94 20,611 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 235 1,919 - - 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 363 3,125 40,406 38,938 

     
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 3,000 - 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน - - 3,000 - 

     
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 4,187 905 1,485 858 

รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 4,187 905 1,485 858 

     
เงินประกัน - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 8,315 8,681 2,828 3,591 

รวมเงนิประกัน - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 8,315 8,681 2,828 3,591 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 2,202 2,640 
บริษทัร่วม 1,904 453 1,904 34 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 6,029 8,224 - 1,862 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 7,933 8,677 4,106 4,536 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 
 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2560 

  (ตรวจสอบแลว้)   

บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั บริษทัยอ่ย - 3,000 3,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 6 11 6 9 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - 2 - 2 
รวม 6 13 6 11 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 15 25 13 20 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 3 1 3 
รวม 16 28 14 23 
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5. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสําหรับ            
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 49,531 30,749 
กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้
คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหวา่งงวด  (18,474) (5,963) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 2560 31,057 24,786 

6. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จาํกดั 729,050 279,050 
บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั 25,500 25,500 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั 160,787 160,787 
บริษทั ทิปโก ้ไพนแ์อปเป้ิล จาํกดั 100 - 
รวม 915,437 465,337 

 เงินลงทุนในบริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั (“ทีเอฟบี”) 

 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2560 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯเขา้ซ้ือ
หุ้นสามญัร้อยละ 50 ของทีเอฟบีในราคา 450 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯไดท้าํ
สัญญา Share Purchase Agreement กับ  Suntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd. เพ่ือซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษทัดงักล่าว บริษทัฯไดจ่้ายเงินเพ่ือซ้ือหุน้ดงักล่าวและไดรั้บการโอนหุน้ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560  
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 จากรายการดังกล่าวมีผลทําใ ห้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯในทีเอฟบี เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 50                     
เป็นร้อยละ 100 บริษทัฯได้บนัทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของทีเอฟบีไวภ้ายใต้
รายการ “ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯซ้ือในราคาสูงกว่ามูลค่าตาม
บญัชี” ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย 450,000 
หกั: ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยท่ีถูกปรับปรุง (369,233) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ            
ซ้ือในราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 80,767 

 เงินลงทุนในบริษทั ทิปโก ้ไพนแ์อปเป้ิล จาํกดั (“ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล”) 

 เม่ือวัน ท่ี  5 มกราคม  2560 ท่ี ป ระ ชุมวิส ามัญผู้ถือ หุ้นของบ ริษัทฯ คร้ัง ท่ี  1/2560ไ ด้มีมติอ นุมัติ                     
การปรับโครงสร้างกิจการโ ดยการโ อนกิจการบางส่วนสําหรับกิจการแปรรูปผลไมใ้ห้แก่บริษทัย่อยของ
บริษทัฯท่ีจะจดัตั้งข้ึนใหม่ ต่อมาในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งใหม่ในประเทศไทยดว้ยทุนจดทะเบียนจาํนวน 0.1 ลา้นบาท เพ่ือประกอบธุรกิจในการผลิต
และจําหน่ายผลไม้กระป๋อง นํ้ าผลไม้กระป๋อง และผลไม้อบแห้ง โ ดยบริษัทฯถือหุ้นทั้ งหมดของ                     
ทิปโก ้ไพนแ์อปเป้ิล 

 ในวนัท่ี 11 เมษายน 2560 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาการโอนกิจการบางส่วนกบัทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล เพ่ือโอน
กิจการตามท่ีกล่าวขา้งตน้ให้กบัทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯอยู่ในกระบวนการดาํเนินการตาม
กฏหมายเก่ียวกบัการโอนกิจการบางส่วนดงักล่าว 

7. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

7.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน  

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ราคาทุน 644,930 644,930 644,930 644,930 
มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 3,011,358 2,894,859 - - 
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7.2 ส่วนแบ่งกําไรและเงนิปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร
จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะ
กิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน        
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งงวด 

 2560 2559 2560 2559 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 81,794 168,142 221,929 147,953 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน        
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งงวด 

 2560 2559 2560 2559 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 376,336 452,237 221,929 147,953 

8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 2,023,191 761,469 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 75,859 38,595 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี             
ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (6,437) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (118,607) (55,243) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 2560 1,974,006 744,821 
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9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) - 1,084 1,365 2,415 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 319,701 306,025 187,065 135,814 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 7,933 7,593 2,741 2,121 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 331,645 362,908 90,114 93,483 
อ่ืนๆ 174,946 181,516 12,986 7,463 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 834,225 859,126 294,271 241,296 

10. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน  2560                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 948,450 548,450 
จ่ายคืนเงินกู ้ (445,750) (45,750) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 2560 502,700 502,700 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (122,000) (122,000) 
เงนิกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถงึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 380,700 380,700 

 เง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขภายใตส้ัญญาเงินกูย้มืระยะยาวเช่นเดียวกบัท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จาํกดั ไดช้าํระเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีคงเหลือทั้งจาํนวน
ใหแ้ก่ธนาคาร 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. วงเงนิสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) การจาํนองสินทรัพยข์องบริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
สินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดิน 47 47 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 146 157 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 145 154 

ข) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงให้การคํ้าประกนัหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารท่ีธนาคารออกให้กบั
บริษทัยอ่ยแห่งอ่ืนของกลุ่มบริษทั 

12. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (2,458) (1,115) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,000 (140) (659) (427) 

ใชป้ระโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมาระหวา่งงวด (18,010) (2,219) (18,010) (2,219) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (19,468) (3,474) (18,669) (2,646) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (2,458) (3,980) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว (5,886) (1,701) (3,977) (2,342) 

ใชป้ระโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมาระหวา่งงวด (30,901) (2,219) (30,901) (2,219) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (39,245) (7,900) (34,878) (4,561) 

13. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย      

ต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้     

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 120.1 0.25 
รวมเงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 120.1 0.25 

    
เงินปันผลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้     

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 77.1 0.16 
รวมเงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 77.1 0.16 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกัและผลไม้ เครื่องดื่ม อื่น ๆ งบการเงินรวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 585 637 665 717 35 35 1,285 1,389 

กําไรขั้นต้น 149 49 215 335 10 18 374 400 
รายไดอ้ื่น       27 21 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (151) (221) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (116) (102) 

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้       134 98 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       82 168 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย      
ภาษีเงนิได้       216 266 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (15) (10) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (20) (3) 

กําไรสําหรับงวด       181 253 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกั และผลไม้ เครื่องดื่ม อื่น ๆ งบการเงินรวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,155 1,373 1,333 1,345 64 67 2,552 2,785 

กําไรขั้นต้น 312 180 457 553 19 29 788 761 
รายไดอ้ื่น       45 33 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (351) (406) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (224) (203) 

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

    
  258 185 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       376 452 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย       
ภาษีเงนิได้ 

 
     634 637 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (26) (21) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (39) (8) 

กําไรสําหรับงวด       569 608 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15 

 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 แสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ขายสินคา้ในประเทศ ขายสินคา้ในต่างประเทศ งบการเงินรวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 635 667 650 722 1,285 1,389 

กาํไรขั้นตน้ 216 244 158 156 374 400 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ขายสินคา้ในประเทศ ขายสินคา้ในต่างประเทศ งบการเงินรวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,297 1,277 1,255 1,508 2,552 2,785 

กาํไรขั้นตน้ 467 460 321 301 788 761 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์ในการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 

15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีดิน เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ คงเหลือเป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บาท 12 6 10 1 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16 

15.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและโกดงั การเช่ารถ การเช่าเคร่ืองใช้
สาํนกังาน รวมทั้งสญัญาจา้งบริการต่างๆ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาดงักล่าวดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

จ่ายชาํระภายใน     
1 ปี 71 71 29 24 
2 ถึง 5 ปี 76 96 14 26 
มากกว่า 5 ปี 5 11 - - 

15.3 หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือคํ้าประกนั 38 44 19 19 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย           

สกลุเงิน 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม    

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม    

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม     

2559 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 6 7 1 1 33.98 35.83 
ยโูร - - - 2 38.85 37.76 
เยนญ่ีปุ่ น - - 2 - 0.30 0.31 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย           

สกลุเงิน 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม    

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม    

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม     

2559 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5 7 - - 33.98 35.83 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงครบกาํหนดภายในหน่ึงปีคงเหลือ
ดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน 
จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน 
ท่ีขาย 

จาํนวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.7 0.2 2.5 - 33.90 - 34.71 33.90 - 34.00 
ยโูร 0.2 1.0 0.1 1.0 37.24 - 38.60 38.18 - 38.43 
ออสเตรเลียดอลลาร์ 0.1 - - - 25.75 - 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ตรวจสอบแลว้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน 
จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน 
ท่ีขาย 

จาํนวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.4 0.3 0.4 - 34.86 - 34.93 35.63 - 35.91 
ยโูร - 0.1 - - - 37.65 - 37.90 

17. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 
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