
 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ 
งวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                             
งบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่                             
ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ                              
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น 
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ณฐัวุฒิ สันติเพช็ร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5730 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 สิงหำคม 2562 



บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 75,662                105,836               28,910                21,595                

เงินลงทุนชวัคราว 4,973                  4,951                  -                          -                          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 460,483               562,332               33,725                45,474                

เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                          -                          207,000               90,000                

สินคา้คงเหลือ 4 968,410               986,475               58,226                61,973                

สินทรัพยชี์วภาพ 265                     659                     -                          -                          

เงินจ่ายล่วงหนา้ 24,836                12,268                4,998                  4,205                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 76,055                75,393                7,717                  13,036                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,610,684            1,747,914            340,576               236,283               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                          -                          1,765,337            1,765,337            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 3,034,090            2,910,063            644,930               644,930               

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน - ทีดินรอการขาย 7,270                  7,270                  7,270                  7,270                  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 2,219,968            2,287,283            726,093               742,168               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 45,072                56,194                28,515                30,237                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 53,247                47,379                5,203                  3,588                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 15,644                20,471                3,445                  3,089                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,375,291            5,328,660            3,180,793            3,196,619            

รวมสินทรัพย์ 6,985,975            7,076,574            3,521,369            3,432,902            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 594,344               770,000               387,785               240,000               

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2, 8 760,886               790,129               51,305                76,869                

ส่วนของหนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 644                     -                          644                     -                          

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 9 397,500               312,500               216,200               201,200               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,476                  10,693                -                          -                          

หนีสินหมุนเวียนอืน 65,469                79,005                6,353                  3,163                  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,824,319            1,962,327            662,287               521,232               

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 3,707                  -                          3,707                  -                          

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 988,200               840,203               670,645               729,498               

ประมาณการตน้ทุนการรือถอน 1,195                  2,280                  -                          -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11 125,789               98,360                32,418                25,109                

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 1,118,891            940,843               706,770               754,607               

รวมหนีสิน 2,943,210            2,903,170            1,369,057            1,275,839            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562

30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(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               

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   ทีบริษทัฯซือในราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี (80,767)               (80,767)               -                          -                          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วมทีซือในราคาตาํกวา่มูลค่าตามบญัชี 1,494                  1,494                  -                          -                          

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม

   โดยไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม (135,833)             (135,833)             -                          -                          

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 41,025                41,071                -                          -                          

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,926,932            3,876,971            1,619,732            1,624,483            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (242,666)             (62,112)               -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,042,765            4,173,404            2,152,312            2,157,063            

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,985,975            7,076,574            3,521,369            3,432,902            

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 979,962            1,058,943         97,308              83,597              

รายไดอื้น

   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 6 -                       -                       110,964            332,893            

   รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 2 -                       -                       15,941              19,032              

   กาํไรจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ 447                   1,434                87                     -                       

   อืน ๆ 55,191              31,236              7,579                2,408                

รวมรายได้ 1,035,600         1,091,613         231,879            437,930            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 921,271            876,362            71,248              56,633              

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 133,971            157,045            -                       5,637                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 124,867            117,231            56,462              40,286              

ค่าใชจ่้ายอืน

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครืองจกัรและอุปกรณ์ 11,873              -                       -                       -                       

   ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 395                   869                   -                       -                       

รวมค่าใช้จ่าย 1,192,377         1,151,507         127,710            102,556            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (156,777)           (59,894)             104,169            335,374            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 247,095            28,615              -                       -                       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 90,318              (31,279)             104,169            335,374            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (18,678)             (12,807)             (11,734)             (5,795)              

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 71,640              (44,086)             92,435              329,579            

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 1,794                (25,919)             1,373                74                     

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 73,434              (70,005)             93,808              329,653            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม (30,267)             80,641              -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (30,267)             80,641              -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 43,167              10,636              93,808              329,653            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 73,434              (70,005)             93,808              329,653            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 43,167              10,636              93,808              329,653            

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.15                  (0.15)                0.19                  0.68                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,918,819         2,037,288         202,058            178,666            

รายไดอื้น

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 5 -                       -                       19,800              27,392              

   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 6 -                       -                       110,964            332,893            

   รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 2 -                       -                       33,524              38,064              

   กาํไรจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ 447                   1,544                87                     -                       

   อืน ๆ 78,928              55,499              10,953              6,065                

รวมรายได้ 1,998,194         2,094,331         377,386            583,080            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,735,977         1,637,663         147,867            118,975            

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 244,581            317,216            680                   11,198              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 215,712            226,511            92,019              84,399              

ค่าใชจ่้ายอืน

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครืองจกัรและอุปกรณ์ (กลบัรายการ) 11,873              (29,000)             -                       -                       

   ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 395                   2,775                -                       -                       

รวมค่าใช้จ่าย 2,208,538         2,155,165         240,566            214,572            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (210,344)           (60,834)             136,820            368,508            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 415,658            100,519            -                       -                       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 205,314            39,685              136,820            368,508            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (35,101)             (24,279)             (22,542)             (11,924)             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 170,213            15,406              114,278            356,584            

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 392                   (35,647)             1,615                (1,504)              

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 170,605            (20,241)             115,893            355,080            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม (180,554)           9,838                -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (180,554)           9,838                -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (9,949)              (10,403)             115,893            355,080            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 170,605            (20,241)             115,893            355,080            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (9,949)              (10,403)             115,893            355,080            

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.35                  (0.04)                0.24                  0.74                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปลียนแปลง

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ของบริษทัยอ่ยทีบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยของ ของบริษทัร่วมโดย ส่วนทุนจากการจ่าย กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ทุนเรือนหุน้ทีออก ซือในราคาสูงกวา่ บริษทัร่วมทีซือในราคา ไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน รวมองคป์ระกอบอืน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าตามบญัชี ตาํกวา่มูลค่าตามบญัชี ควบคุมของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 482,580                         (80,767)                          1,494                             (135,833)                        36,872                           50,000                           4,155,881                      (139,611)                         (139,611)                         4,370,616                      

ขาดทุนสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (20,241)                          -                                      -                                      (20,241)                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     9,838                              9,838                              9,838                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (20,241)                          9,838                              9,838                              (10,403)                          

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                     -                                     -                                     -                                     3,133                             -                                     -                                     -                                      -                                      3,133                             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (241,287)                        -                                      -                                      (241,287)                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561 482,580                         (80,767)                          1,494                             (135,833)                        40,005                           50,000                           3,894,353                      (129,773)                         (129,773)                         4,122,059                      

-                                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 482,580                         (80,767)                          1,494                             (135,833)                        41,071                           50,000                           3,876,971                      (62,112)                           (62,112)                           4,173,404                      

กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     170,605                         -                                      -                                      170,605                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (180,554)                         (180,554)                         (180,554)                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     170,605                         (180,554)                         (180,554)                         (9,949)                            

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                     -                                     -                                     -                                     (46)                                 -                                     -                                     -                                      -                                      (46)                                 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (120,644)                        -                                      -                                      (120,644)                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562 482,580                         (80,767)                          1,494                             (135,833)                        41,025                           50,000                           3,926,932                      (242,666)                         (242,666)                         4,042,765                      

-                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ทีออก จดัสรรแลว้ -

และชาํระแลว้  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 482,580                           50,000                             1,513,204                        2,045,784                        

กาํไรสาํหรับงวด -                                       -                                       355,080                           355,080                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                       -                                       -                                       -                                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                       -                                       355,080                           355,080                           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                                       -                                       (241,287)                          (241,287)                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561 482,580                           50,000                             1,626,997                        2,159,577                        

-                                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 482,580                           50,000                             1,624,483                        2,157,063                        

กาํไรสาํหรับงวด -                                       -                                       115,893                           115,893                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                       -                                       -                                       -                                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                       -                                       115,893                           115,893                           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                                       -                                       (120,644)                          (120,644)                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562 482,580                           50,000                             1,619,732                        2,152,312                        

-                                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

กาํไรสะสม

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 170,213              15,406                114,278              356,584              

ปรบักระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 125,755              129,845              31,467                16,372                

   ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (500)                    28                       -                         -                         

   รายการปรบัลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 45,831                (2,592)                 1,274                  21                       

   ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 13,186                3,015                  -                         -                         

   ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 395                     2,775                  -                         -                         

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 1,212                  (5,370)                 25                       95                       

   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาซือขาย

      เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,437                  (1,077)                 -                         300                     

   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปลียน

      อตัราดอกเบียเงินกูย้ืม 224                     (483)                    224                     (483)                    

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ (447)                    (1,659)                 (87)                     105                     

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 27                       (28)                     -                         (28)                     

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเครืองจกัรและอุปกรณ์ (กลบัรายการ) 11,873                (29,000)               -                         -                         

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 31,158 5,149                  7,649                  1,512                  

   ประมาณการตน้ทุนการรือถอน 177                     89                       -                         -                         

   รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัย่อย -                         -                         (19,800)               (27,392)               

   รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                         -                         (110,964)             (332,893)             

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (415,658)             (100,519)             -                         -                         

   รายไดด้อกเบียรบั (37)                     (40)                     (1,642)                 (623)                    

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 34,289                24,275                21,806                11,936                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 19,135                39,814                44,230                25,506                

สินทรพัยจ์ากการดาํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง 

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 99,355                28,542                11,724                (497)                    

   สินคา้คงเหลือ (40,952)               (219,580)             2,473                  (7,176)                 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (9,243)                 (58,277)               (524)                    (1,727)                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (649)                    (4,337)                 (356)                    868                     

หนีสินจากการดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (19,848)               (67,647)               (16,465)               (42,110)               

   หนีสินหมุนเวียนอืน (17,197)               19,357                2,967                  12,325                

   หนีสินไมห่มุนเวียนอืน (1,262)                 (2,452)                 -                         (2,124)                 

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,729)                 -                         (340)                    -                         

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 25,610                (264,580)             43,709                (14,935)               

   จ่ายดอกเบีย (34,331)               (24,263)               (21,727)               (11,883)               

   จ่ายภาษีเงินได้ (5,357)                 (35,566)               (1,057)                 (1,021)                 

   รับคืนภาษเีงินไดห้กั ณ ทีจ่าย -                         -                         6,107                  -                         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (14,078)               (324,409)             27,032                (27,839)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราวเพมิขึน (22)                     (21)                     -                         -                         

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                         -                         (117,000)             (35,500)               

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ 1,326                  3,142                  87                       1,078                  

เงินสดจ่ายเพือซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ (64,266)               (310,936)             (18,428)               (257,124)             

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (780)                    (4,210)                 (18)                     (14)                     

เงินปันผลรับจากบริษทัย่อย -                         -                         19,800                27,392                

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 110,964              332,893              110,964              332,893              

ดอกเบียรบั 37                       40                       1,642                  623                     

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 47,259                20,908                (2,953)                 69,348                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) (175,656)             300,622              147,785              (37,327)               

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (52)                     -                         (52)                     -                         

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 406,747              254,326              56,747                254,326              

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (173,750)             (91,250)               (100,600)             (35,600)               

เงินปันผลจ่าย (120,644)             (241,287)             (120,644)             (241,287)             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (63,355)               222,411              (16,764)               (59,888)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (30,174)               (81,090)               7,315                  (18,379)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 105,836              199,464              21,595                64,661                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 75,662                118,374              28,910                46,282                

-                         -                         -                         -                         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไมใ่ช่เงินสด

   รายการซืออุปกรณ์ทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 11,147                121,306              824                     116,989              

   รายการซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 5                         302                     -                         -                         

   รายการซือสินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4,350                  -                         4,350                  -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด   
ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และ                    
บริษทัยอ่ยและไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                     
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติั
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน                  
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ
บริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการ
ส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กับสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบ
ให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อส่วนของก าไรหรือขาดทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อยแต่อย่างใด 
เพียงแต่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและ                
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามรายละเอียดท่ีแสดงน้ีไวเ้ท่านั้น  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 งบการเงินรวม 
 ตามมาตรฐานการ

รายงานทาง
การเงินฉบบัเดิม เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
รายไดจ้ากการขาย 1,010 (30) 980 
ตน้ทุนขาย 919 2 921 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 165 (32) 133 
    

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 งบการเงินรวม 
 ตามมาตรฐานการ

รายงานทาง
การเงินฉบบัเดิม เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
รายไดจ้ากการขาย 1,970 (51) 1,919 
ตน้ทุนขาย 1,729 7 1,736 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 302 (58) 244 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการ
ส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทและ            
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ                    
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
น้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชี
บางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินใน
ปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า                              
และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ                         
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมี
มูลค่าต ่า 

การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17                            
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินใน
ปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน               
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการ                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 97 83 ราคาตน้ทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ - - 16 19 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - - 1 - อตัราร้อยละ 2.6 ต่อปี 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ขายสินคา้ 1 1 - - ราคาตลาด 
เงินปันผลรับ - - 111 333 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกิจกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ขายสินคา้ 1 - - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 11 11 4 4 ราคาตลาด 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 201 177 ราคาตน้ทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ - - 34 38 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - - 2 1 อตัราร้อยละ 2.6 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 20 27 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ขายสินคา้ 1 1 - - ราคาตลาด 
เงินปันผลรับ - - 111 333 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกิจกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ขายสินคา้ 1 - - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 22 21 8 7 ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี                              
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
(หมายเหตุ 3) 

    

บริษทัยอ่ย - - 33,619 45,364 
บริษทัร่วม 138 1,450 - 83 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 207 1,089 - - 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 345 2,539 33,619 45,447 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัร่วม - 224 - 224 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 1,218 390 - 156 

รวมค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 1,218 614 - 380 

     
เงินประกัน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 9,176 8,460 3,409 2,828 

รวมเงินประกัน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 9,176 8,460 3,409 2,828 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 9 125 
บริษทัร่วม 110 596 - 128 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 4,622 1,763 692 432 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 4,732 2,359 701 685 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวันท่ี                               
31 ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2561 

เพ่ิมขึ้น                    
ระหว่างงวด 

 
 

ลดลง 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)    
บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั บริษทัยอ่ย 90,000 239,000 (129,000) 200,000 

บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั บริษทัยอ่ย - 9,000 (2,000) 7,000 

รวม  90,000 248,000 (131,000) 207,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9 8 6 6 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 - - 
รวม 10 9 6 6 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 22 17 16 12 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 - 
รวม 23 18 17 12 

3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 206 2,290 25,657 37,826 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 103 166 - - 

3 - 6 เดือน 36 - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 345 2,456 25,657 37,826 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 374,921 390,157 - 3 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 37,720 80,094 - - 
3 - 6 เดือน 21 817 - - 
6 - 12 เดือน 19 501 - - 
เกิน 12 เดือนขึ้นไป 635 779 - - 

รวม 413,316 472,348 - 3 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (387) (887) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 412,929 471,461 - 3 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 413,274 473,917 25,657 37,829 

ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - 83 7,962 7,621 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,479 87,194 - 4 
เงินทดรองพนกังาน 1,183 674 78 19 
รายไดค้า้งรับ 547 464 28 1 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 47,209 88,415 8,068 7,645 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 460,483 562,332 33,725 45,474 

4. สินค้ำคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับ            
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 39,326 3,066 
รายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหวา่งงวด                              45,831 1,274 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 85,157 4,340 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ราคาทุน 

เงินปันผลรับ                         
ระหวา่งงวดหกเดือน                  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 2562 2561 
  (ตรวจสอบแลว้)   

บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั 729,050 729,050 19,800 20,400 
บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั 175,500 175,500 - - 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั 160,787 160,787 - 6,992 
บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั 700,000 700,000 - - 
รวม 1,765,337 1,765,337 19,800 27,392 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

6.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน  

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ราคาทุน 644,930 644,930 644,930 644,930 
มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 3,034,090 2,910,063 - - 

 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 

6.2 ส่วนแบ่งก ำไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร
จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะ
กิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                 
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งงวด 

 2562 2561 2562 2561 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 247,095 28,615 110,964 332,893 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                 
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งงวด 

 2562 2561 2562 2561 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 415,658 100,519 110,964 332,893 

7. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 2,287,283 742,168 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 59,781 13,670 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 
วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (879) - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (114,344) (29,745) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (11,873) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 2,219,968 726,093 
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8. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 6 85 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 251,307 274,251 14,456 29,755 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 4,732 2,359 695 600 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 364,646 372,249 32,014 33,043 
อ่ืน ๆ 140,201 141,270 4,134 13,386 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 760,886 790,129 51,305 76,869 

9. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 1,152,703 930,698 
กูเ้พิ่มในระหวา่งงวด 406,747 56,747 
จ่ายคืนเงินกู ้ (173,750) (100,600) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 1,385,700 886,845 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (397,500) (216,200) 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง  

ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 988,200 670,645 

 ในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาสินเช่ือส าหรับเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึงเป็นจ านวน 350 ลา้นบาท เพื่อน าไปจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย ์เงินกูย้ืม
ดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัรา THBFIX และมีก าหนดช าระคืนทุกสามเดือน โดยเร่ิมตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2562 และครบก าหนดจ่ายคืนทั้งส้ินในเดือนมีนาคม 2567 

เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษทัย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ี
ก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 
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 เง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวเช่นเดียวกบัท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
งบการเงินประจ าปี 2561 ยกเวน้เง่ือนไขเพิ่มเติมของสัญญากูเ้งินใหม่ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

10. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) การค ้าประกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ข) การจ านองสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 สินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดิน 105 63 17 17 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 385 402 282 289 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 80 93 - - 

ค) การมีขอ้จ ากดัวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัต่อทรัพยสิ์น 

11. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 98,360 25,109 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,779 1,979 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,510 370 

    ตน้ทุนบริการในอดีต 23,869 5,300 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (3,729) (340) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 125,789 32,418 
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ในระหว่างงวดปัจจุบัน พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน                               
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้ นไปให้ มี สิท ธิได้ รับค่ าชด เชยไม่น้อยกว่ าค่ าจ้า งอัตรา สุดท้าย  400 ว ัน                               
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน    
บริษทัฯและบริษทัย่อยได้บนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีต
จ านวน 24 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 5 ลา้นบาท) เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
งวดปัจจุบนั 

12. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 1,938 (2,958) - - 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 30,001 - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (3,732) (1,124) (1,373) (74) 

ค่ำใช้จ่ำย (ผลประโยชน์) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                       
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (1,794) 25,919 (1,373) (74) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 5,476 2,082 - - 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 30,001 - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (5,868) 3,564 (1,615) 1,504 

ค่ำใช้จ่ำย (ผลประโยชน์) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                       
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (392) 35,647 (1,615) 1,504 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15 

13. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น     

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 241.3 0.50 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 241.3 0.50 

   
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น     

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2562 120.6 0.25 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 120.6 0.25 
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14. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ผลิตภณัฑ์จากพืช ผกัและผลไม้ เคร่ืองด่ืม อ่ืน ๆ งบการเงินรวม  
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการขาย 429 454 541 571 10 34 980 1,059 

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น (54) 26 112 146 1 11 59 183 
รายไดอ่ื้น       55 33 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย       (134) (157) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน       (137) (119) 

ขำดทุนก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน                 
บริษัทร่วม ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน                                    
และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้       (157) (60) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       247 29 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและ               
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้       90 (31) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (19) (13) 
ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้       2 (26) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด       73 (70) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ผลิตภณัฑ์จากพืช ผกั และผลไม้ เคร่ืองด่ืม อ่ืน ๆ งบการเงินรวม  
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการขาย 820 813 1,077 1,160 22 64 1,919 2,037 

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น (77) 40 257 340 4 20 184 400 
รายไดอ่ื้น       79 57 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย       (245) (317) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน       (228) (201) 

ขำดทุนก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน            
บริษัทร่วม ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน                               
และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  

   

  (210) (61) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       416 101 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้      206 40 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (35) (24) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       - (36) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด       171 (20) 
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 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 แสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ขายสินคา้ในประเทศ ขายสินคา้ในต่างประเทศ งบการเงินรวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขาย 487 555 493 504 980 1,059 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 106 127 (47) 56 59 183 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ขายสินคา้ในประเทศ ขายสินคา้ในต่างประเทศ งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขาย 988 1,120 931 917 1,919 2,037 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 241 320 (57) 80 184 400 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ                            
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 

15. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

15.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนปรับปรุงอาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ คงเหลือเป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บาท 21 14 2 12 
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15.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน การเช่าอาคารและโกดงั การเช่ารถ การเช่า
เคร่ืองใชส้ านกังาน รวมทั้งสัญญาจา้งบริการต่าง ๆ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาดงักล่าวดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

จ่ายช าระภายใน     
1 ปี 66 76 29 26 
2 ถึง 5 ปี 69 103 32 36 

15.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือค ้าประกนั 20 54 10 11 

16. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  
 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

สกุลเงิน 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม                       

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม                       

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม                       

2561 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.9 5.1 0.8 1.1 30.74 32.45 
ยโูร 1.0 - 0.2 0.2 34.95 37.13 
เยน - - 0.5 - 28.55 - 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงครบก าหนดภายในหน่ึงปีคงเหลือ
ดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน 
จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน 
ท่ีขาย 

จ านวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.2 0.3 - - 30.93 - 32.52 30.70 - 31.60 

  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน 
จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน 
ท่ีขาย 

จ านวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.7 0.4 - - 32.27 - 33.01 32.31 - 32.98 
ยโูร - 0.1 - - - 37.60 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัยอ่ยมีสัญญาสิทธิท่ีจะซ้ือและสิทธิท่ีจะขายเงินตราต่างประเทศคงเหลือดงัน้ี 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ ขาดทุนท่ียงัไมรั่บรู้จาก                                
สัญญา จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 

 (ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) (ลา้นบาท) 
สิทธิท่ีจะขาย 3.0 - 31.50 - 32.10 - 0.3 
สิทธิท่ีจะซ้ือ - 4.0 - 31.70 4.0 

17. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 
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