
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ 3

สรุปข้อมูลท�งก�รเงิน

จ�กร�ยง�นประจำ�ปี 2562
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ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นสามัญ (ต่อหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ 

มูลค่าตามบัญชี 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ผลการด�าเนินงาน (บาท)

รายได้จากการขาย 

รายได้รวม 

ก�าไรขั้นต้น

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

ข้อมูลเก่ียวกับงบดุล (บาท)

สินทรพัย์หมุนเวียน 

สินทรพัย์รวม 

หน้ีสินหมุนเวียน 

หน้ีสินรวม 

ทุนที่ออกและเรยีกช�าระแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้นบรษัิทใหญ่

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%)

อัตราส่วนก�าไรก่อนดอกเบี้ยและ

   ภาษีเงินได้ (%)

อัตราส่วนก�าไรสุทธต่ิอรายได้รวม (%) 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น(%)    

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน (%)    

ผลตอบแทนต่อสินทรพัย์รวม (%)                  

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระ

   ดอกเบี้ย (เท่า)

อัตราส่วนสินทรพัย์หมุนเวียน

   ต่อหน้ีสินหมุนเวียน (เท่า) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง

    ต่อหน้ีสินหมุนเวียน (เท่า) 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)             

1.00

8.10

0.43 

3,561,064,263

3,687,087,231

382,486,783

262,629,329

207,667,159

1,256,513,591

6,669,002,920

1,844,007,417

2,762,208,235

482,579,640

3,906,794,685

3,906,794,685

10.7% 

7.1% 

5.6% 

79.0%***

5.3% 

3.8% 

3.1% 

3.8

0.7

0.3

0.7

1.00

4.23

0.25 

353,565,577

717,796,971

108,682,651

162,690,434

122,481,331

372,339,023

3,406,202,762

769,706,782

1,363,120,709

482,579,640

2,043,082,053

2,043,082,053

30.7% 

22.7% 

17.1% 

134.0%***

6.0% 

4.0% 

3.6% 

3.8

0.5

0.4

0.7

1.00

8.65

(0.06)

4,248,050,424

4,356,026,410

853,472,354

77,399,384

 (30,876,745)

1,747,914,423

7,076,574,427

1,962,326,700

2,903,169,782

482,579,640

4,173,404,645

4,173,404,645

20.1% 

1.8% 

(0.7%)

(390.7%)

(0.7%)

(0.6%)

(0.4%)

1.4

0.9

0.4

0.7

1.00

4.47

0.72

379,175,078

862,850,858

98,163,539

388,624,918

349,185,574

236,282,983

3,432,902,009

521,232,526

1,275,839,738

482,579,640

2,157,062,271

2,157,062,271

25.9%

45.0%

40.5%

34.7%

16.2%

10.9%

10.2%

12.9

0.5

0.3

0.6

1.00

9.06

1.46

4,869,664,652

4,951,610,702

1,349,621,556

805,115,686

703,777,987

1,781,226,896

6,938,429,246

1,771,259,006

2,567,813,036

482,579,640

4,370,616,210

4,370,616,210

27.7%

16.3%

14.2%

51.5%

16.1%

13.6%

10.1%

15.0

1.0

0.5

0.6

1.00

4.24

0.98

420,855,191

798,808,785

150,407,481

251,690,513

472,086,371

203,390,991

2,889,507,388

333,104,982

843,723,825

482,579,640

2,045,783,563

2,045,783,563

35.7%

31.5%**

18.6%*

76.7%

23.1%

6.5%**

6.1%**

7.1

0.6

0.5

0.4

ณ วันที่ หรอื ส�าหรบัปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธนัวาคม

2562

(รวม)

2562

(บรษัิท)

2561

(รวม)

2561

(บรษัิท)

2560

(รวม)

2560

(บรษัิท)

* รวมก�าไรสุทธิและรายได้จากการด�าเนินงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานไปให้บรษัิทย่อย) ในการค�านวณ  

** ใช้ตัวเลขก�าไรส�าหรบัปีจากการด�าเนินงานต่อเน่ือง ในการค�านวณ     

***อัตราการจ่ายเงินปันผลค�านวณจากเงินปันผลที่จ่ายจากก�าไรของปีดังกล่าว โดยส�าหรบัปี 2562 รวมปันผลส�าหรบัการด�าเนินงาน

     ครึง่ปีหลังที่ 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563     

  

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน



44



55
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน

สินค้าคงเหลือ

สินทรพัย์ชีวภาพ

เงินจ่ายล่วงหน้า

สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบรษัิทย่อย

เงินลงทุนในบรษัิทรว่ม

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - ท่ีดินรอการขาย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรพัย์ไม่มีตัวตน

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรพัย์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบการเงินรวมหมาย

เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

6, 7

6

8

6

9

10

11

12

19

6

 105,836,016 

 4,950,897 

 562,332,118 

 - 

 986,474,903 

 659,471 

 12,267,768 

 75,393,250 

 1,747,914,423 

 -  

2,910,063,089 

 7,269,561  

2,287,283,380 

 56,193,420 

 47,379,204 

 20,471,350 

5,328,660,004 

7,076,574,427

 41,336,348 

 4,995,108 

 467,172,764 

 - 

 679,465,248 

 2,800,000 

 12,851,450 

 47,892,673 

 1,256,513,591 

 - 

 3,145,107,518 

 7,269,561 

 2,136,459,223 

 35,575,530 

 72,902,030 

 15,175,467 

5,412,489,329 

6,669,002,920

 

 15,127,386 

 - 

 24,968,756 

 269,000,000 

 50,918,443 

 - 

 3,568,544 

 8,755,894 

 372,339,023 

 1,642,486,907 

 644,929,739 

 7,269,561 

 701,706,302 

 27,175,598 

 6,755,661 

 3,539,971  

3,033,863,739  

3,406,202,762

 21,594,772 

 - 

 45,473,934 

 90,000,000 

 61,973,123 

 - 

 4,205,527 

 13,035,627 

 236,282,983 

 1,765,336,907 

 644,929,739 

 7,269,561 

 742,167,527 

 30,236,774 

 3,588,672 

 3,089,846 

3,196,619,026  

3,432,902,009

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก 

 สถาบันการเงิน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

ส่วนของหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง 

 ก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

รวมหน้ีสินหมุนเวียน

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก 

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

 จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี

ประมาณการต้นทุนการรือ้ถอน

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน

รวมหน้ีสิน

งบการเงินรวมหมาย

เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

6, 13

14, 15

14, 15

16

 

770,000,000 

 790,128,580 

 - 

 312,500,000 

 10,693,056 

 79,005,064 

 1,962,326,700 

 - 

 840,203,341 

 2,279,600 

 98,360,141 

 940,843,082 

2,903,169,782 

 761,473,861 

 605,257,788 

 859,098 

 411,950,000 

 4,470,342 

 59,996,328 

 1,844,007,417 

 5,386,014 

 782,500,000 

 1,070,480 

 129,244,324 

 918,200,818 

2,762,208,235 

 

490,318,437 

43,551,602 

 859,098 

 231,245,000 

 - 

 3,732,645 

 769,706,782 

 5,386,014 

 555,000,000 

 - 

 33,027,913 

 593,413,927 

 1,363,120,709 

 240,000,000 

76,869,312 

 - 

 201,200,000 

 - 

 3,163,214 

 521,232,526 

 - 

 729,498,341 

 - 

 25,108,871 

 754,607,212 

 1,275,839,738 

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

        หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

   ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

        หุ้นสามัญ 482,579,640 หุ้น 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 

 ของบรษัิทย่อยที่บรษัิทฯซื้อในราคาสูง 

 กว่ามูลค่าตามบัญชี

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมใน 

 บรษัิทย่อยของบรษัิทรว่มที่ซื้อในราคา 

 ต�ากว่ามูลค่าตามบัญชี

การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบรษัิทย่อยของ 

 บรษัิทรว่ม โดยไม่ได้สูญเสียอ�านาจ 

 ควบคุมของบรษัิทรว่ม

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของ 

 บรษัิทรว่ม

ก�าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย

   ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวมหมาย

เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

17

500,000,000 

 482,579,640 

 (80,767,243)

 1,494,466 

 (135,832,635)

 41,070,724 

 50,000,000 

3,876,971,449 

 (62,111,756)

 4,173,404,645 

 7,076,574,427

500,000,000 

 482,579,640 

 (80,767,243)

 

1,494,466 

 (135,832,635)

 40,994,182 

 50,000,000 

3,848,177,059 

 (299,850,784)

3,906,794,685  

6,669,002,920 

500,000,000 

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

1,510,502,413 

 -  

2,043,082,053  

3,406,202,762

500,000,000 

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

1,624,482,631 

 - 

2,157,062,271  

3,432,902,009

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย

รายได้อ่ืน

   เงินปันผลรบัจากบรษัิทย่อย

   เงินปันผลรบัจากบรษัิทรว่ม

   รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ

   ก�าไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม  

 ของสินทรพัย์ชีวภาพ

   อ่ืน ๆ

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน  

 บรษัิทย่อย

   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า   

 ยุติธรรมของสินทรพัย์ชีวภาพ

   กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ  

 เครือ่งจักร

รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงิน  

  ลงทุนในบรษัิทรว่ม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

  และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวมหมาย

เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

9

10

9

11

 

4,248,050,424 

 - 

 - 

 - 

 - 

 107,975,986  

4,356,026,410 

3,394,578,070 

 604,276,166 

 439,140,641 

 - 

 2,293,508 

 (29,000,000)

4,411,288,385

(55,261,975)

3,561,064,263 

 - 

 - 

 - 

 2,140,529 

 123,882,439  

3,687,087,231 

 3,178,577,480 

 436,828,614 

 541,720,254 

 - 

 - 

 - 

 4,157,126,348

(470,039,117)

 353,565,577 

 19,799,998 

 258,917,162 

 70,902,000 

 - 

 14,612,234 

 717,796,971 

 244,882,926 

 7,549 

 187,366,062 

 122,850,000 

 - 

 - 

 555,106,537

162,690,434

 379,175,078 

 64,287,750 

 332,893,494 

 76,128,000 

 - 

 10,366,536 

 862,850,858 

 281,011,539 

 15,135,323 

 178,079,078 

 - 

 - 

 - 

 474,225,940

388,624,918

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรว่ม

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้ 

 จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรอื	

	 ขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนในบรษัิทรว่ม

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไร หรอื 

 ขาดทุนในภายหลัง - สุทธจิากภาษีเงินได้

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรอื	

	 ขาดทุนในภายหลัง

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ 

 ตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย - สุทธิ 

 จากภาษีเงินได้

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไร หรอื 

 ขาดทุนในภายหลัง - สุทธจิากภาษีเงินได้

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี

งบการเงินรวมหมาย

เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

10

19

10

 132,661,359 

 77,399,384 

 (55,992,863)

 21,406,521 

 (52,283,266)

 (30,876,745)

 77,499,825 

 77,499,825 

 (6,746,065)

 (6,746,065)

 70,753,760

39,877,015

 732,668,446 

 

262,629,329 

 (69,945,288)

 192,684,041 

 14,983,118 

 207,667,159 

 (237,739,028)

 (237,739,028)

 - 

 

-  

(237,739,028)

 (30,071,869)

 - 

 162,690,434 

 (43,376,092)

 119,314,342 

 3,166,989 

 122,481,331 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 122,481,331

 

- 

 388,624,918 

 (30,196,006)

 358,428,912 

 (9,243,338)

 349,185,574 

 - 

 - 

 3,380,304 

 3,380,304 

 3,380,304 

 352,565,878

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ

ก�าไรต่อหุ้น 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ

 บรษัิทฯ

งบการเงินรวมหมาย

เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

20

 (30,876,745)

 39,877,015 

 (0.06)

 207,667,159 

 (30,071,869)

 0.43

122,481,331 

 122,481,331 

 0.25

349,185,574 

 352,565,878 

 0.72

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ต่อ)
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ขาดทุนส�าหรบัปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบรษัิทรว่ม

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ก�าไรส�าหรบัปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบรษัิทรว่ม

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 482,579,640 

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 482,579,640

 (80,767,243)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (80,767,243)

 (80,767,243)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (80,767,243)

 1,494,466 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,494,466 

 1,494,466 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,494,466 

 (135,832,635)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (135,832,635)

 (135,832,635)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (135,832,635)

 36,872,134 

 - 

 - 

 - 

 4,198,590 

 - 

 41,070,724 

 41,070,724 

 - 

 - 

 - 

 (76,542)

 - 

 40,994,182 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนทุนจากการ

จ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ์ของ

บรษัิทรว่ม

การเปล่ียนแปลง

ส่วนได้เสียในบรษัิท

ย่อยของบรษัิทรว่ม

โดยไม่ได้สูญเสีย

อ�านาจควบคุมของ

บรษัิทรว่ม

ส่วนของผู้มีส่วนได้

เสียที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุมของบรษัิท

ย่อยที่บรษัิทฯ ซื้อใน

ราคาสูงกว่ามูลค่า

ตามบัญชี

ส่วนของผู้มีส่วนได้

เสียที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุมในบรษัิท

ย่อยของบรษัิทรว่ม

ที่ซื้อในราคาต�ากว่า

มูลค่าตามบัญชี

ทุนเรอืนหุ้นที่

ออกและช�าระ

แล้ว

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 (139,611,581)

 - 

 77,499,825 

 77,499,825 

 - 

 - 

 (62,111,756)

 (62,111,756)

 - 

 (237,739,028)

 (237,739,028)

 - 

 - 

 (299,850,784)

 50,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

 50,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

 4,155,881,429 

 (30,876,745)

 (6,746,065)

 (37,622,810)

 - 

 (241,287,170)

 3,876,971,449 

 3,876,971,449 

 207,667,159 

 - 

 207,667,159 

 - 

 (236,461,549)

 3,848,177,059 

 (139,611,581)

 - 

 77,499,825 

 77,499,825 

 - 

 - 

 (62,111,756)

 (62,111,756)

 - 

 (237,739,028)

 (237,739,028)

 - 

 - 

 (299,850,784)

 4,370,616,210 

 (30,876,745)

 70,753,760 

 39,877,015 

 4,198,590 

 (241,287,170)

 4,173,404,645 

 4,173,404,645 

 207,667,159 

 (237,739,028)

 (30,071,869)

 (76,542)

 (236,461,549)

 3,906,794,685 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

รวมองค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

อ่ืนในบรษัิทรว่ม

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน

ก�าไรสะสม

ยังไม่ได้จัดสรร

จัดสรรแล้ว -

 ส�ารองตามกฎหมาย รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ก�าไรส�าหรบัปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ก�าไรส�าหรบัปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรสะสม

ทุนเรอืนหุ้นที่ออก

และช�าระแล้ว

จัดสรรแล้ว -

ส�ารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 482,579,640 

 482,579,640 

 - 

 - 

 - 

 - 

 482,579,640 

 50,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

 50,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 50,000,000 

 1,513,203,923 

 349,185,574 

 3,380,304 

 352,565,878 

 (241,287,170)

 1,624,482,631 

 1,624,482,631 

 122,481,331 

 - 

 122,481,331 

 (236,461,549)

 1,510,502,413 

2,045,783,563 

349,185,574 

 3,380,304 

 352,565,878 

 (241,287,170)

 2,157,062,271

 

2,157,062,271 

122,481,331 

 - 

 122,481,331 

 (236,461,549)

 2,043,082,053

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

รายการปรบักระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเงินได้เป็น  

 เงินสดรบั (จ่าย)

   จากกิจกรรมด�าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)

   ปรบัลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ

 ที่จะได้รบั (โอนกลับ)

   ขาดทุนจากการท�าลายสินค้า

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบรษัิทย่อย

   (ก�าไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

 ยุติธรรมของสินทรพัย์ชีวภาพ

   (ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้น

 จรงิ

   (ก�าไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

 ยุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 ล่วงหน้า

   (ก�าไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

 ยุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย

 เงินกู้ยืม

   (ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย 

 ที่ดิน เครือ่งจักรและอุปกรณ์

   (ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย 

 สินทรพัย์ไม่มีตัวตน

  กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเครือ่งจักร

  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

  ประมาณการต้นทุนการรือ้ถอน

  รายได้เงินปันผลรบัจากบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

 192,684,041 

 

325,435,021 

 (587,874)

 20,229,888 

 23,195,067 

 - 

 (2,140,529)

 (1,064,321)

 

290,034 

 281,265 

 18,580,110 

 325,178 

- 

 38,447,724

250,229 

 -

21,406,521 

 

275,374,665 

 136,199 

 

(39,111,383)

 11,985,892 

 - 

 

2,293,507 

 579,810 

 

(840,431)

(697,421)

 879,087 

 (28,409)

(29,000,000)

 19,975,943

213,087 

 -

 119,314,342 

 

64,287,387 

 - 

 

(2,420,391)

 6,409,923 

 122,850,000 

 - 

 7,762 

 - 

 281,265 

 (195,236)

 - 

- 

 9,996,923

- 

 (19,799,998)

  358,428,912 

47,709,968 

 - 

 

2,173,935 

 - 

 - 

 - 

 1,822 

 (896)

(697,421)

 104,869 

(28,436)

- 

 10,929,647

- 

 (64,287,750)

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

   รายได้เงินปันผลรบัจากบรษัิทรว่ม

   ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรว่ม

   รายได้ดอกเบี้ยรบั

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนการ  

 เปล่ียนแปลงในสินทรพัย์ และหน้ีสินด�าเนินงาน

สินทรพัย์จากการด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน

   สินค้าคงเหลือ

   สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน

   สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

   จ่ายดอกเบี้ย

   จ่ายภาษีเงินได้

   รบัคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 เงินสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

 - 

 (732,668,446)

 (69,825)

 68,457,771 

 

(48,354,667)

 95,626,653 

 263,584,701 

 37,363,289 

 (5,243,825)

 (177,188,119)

 (24,327,822)

 (1,459,349)

 (7,563,541)

 132,437,320 

 (68,759,162)

 (15,952,167)

 6,107,025 

 53,833,016 

 - 

 (132,661,359)

 (79,621)

 55,674,858 

186,100,945 

 10,088,309 

 (43,472,335)

 9,149,966 

 (13,688,481)

 (25,210,953)

 43,463,985 

 811,913 

 (14,190,277)

 153,053,072 

 (55,484,336)

 (39,903,111)

 - 

 57,665,625

 (258,917,162)

 - 

 (3,798,438)

 42,071,071 

 

80,087,448 

20,497,416 

 7,065,148 

 (1,190,309)

 (450,125)

 (23,231,494)

 288,167 

 - 

 (2,077,881)

 80,988,370 

 (42,168,434)

 - 

 6,107,025 

 44,926,961

(332,893,494)

 - 

 (1,967,309)

 29,911,337 

 49,385,184 

 (5,895,448)

 (13,945,069)

 25,899,464 

 1,193,624 

 (33,657,245)

 (393,082)

 - 

 (4,769,239)

 17,818,189 

 (29,721,263)

 (2,192,577)

 - 

 (14,095,651)

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด(ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบรษัิทย่อย

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันเพิ่มขึ้น

เงินสดรบัจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดรบัจากการจ�าหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตัวตน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรพัย์ไม่มีตัวตน

เงินปันผลรบัจากบรษัิทย่อย

เงินปันผลรบัจากบรษัิทรว่ม

ดอกเบี้ยรบั

เงินสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินสดรบัจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินปันผลจ่าย

เงินสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

   รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระ

   รายการซื้อสินทรพัย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระ

   รายการซื้อสินทรพัย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

 งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 25612562 2562

 - 

 (44,211)

 - 

 3,610,886 

 (175,857,540)

 - 

 (1,418,632)

 - 

 258,917,162 

 69,825 

 85,277,490 

 (8,526,139)

 (369,145)

 406,746,659  

(365,000,000)

(236,461,549)

(203,610,174)

 (64,499,668)

 105,836,016 

 41,336,348 

12,007,725 

 1,115,417 

 6,614,257

 - 

 (43,819)

 - 

 3,407,759 

 (535,344,017)

 131,552 

 (6,039,365)

 - 

 332,893,494 

 79,621 

(204,914,775)

 

49,154,533 

 - 

 443,253,341 

 (197,500,000)

 (241,287,170)

 53,620,704 

 (93,628,446)

 199,464,462 

 105,836,016 

20,034,200 

 470,224 

 -

 - 

 - 

(179,000,000)

 216,446 

 (24,142,393)

 - 

 (18,400)

 19,799,998 

 258,917,162 

 3,798,438 

 79,571,251 

 250,318,437 

 (369,145)

 56,746,659 

(201,200,000)

(236,461,549)

(130,965,598)

 (6,467,386)

 21,594,772 

 15,127,386

13,000 

 - 

 6,614,257

(150,000,000)

 - 

(82,000,000)

 1,078,148 

(412,877,868)

 131,552 

 (216,786)

 64,287,750 

 332,893,494 

 1,967,309 

 (244,736,401)

 

100,000,000 

 - 

 443,253,341 

(86,200,000)

(241,287,170)

 215,766,171 

 (43,065,881)

 64,660,653 

 21,594,772

9,983,453 

 18,400 

 -

 (หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด(ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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1.1 รายได้จากการขาย

 

ในปี 2562 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 3,561 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 16 จากงวดเดียวกัน

ของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากปัจจัยภายนอกที่กระทบภาพรวมของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจผลิตภัณฑ์จาก

พืช ผัก และผลไม้ ส่วนหน่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานการเงิน

ฉบับใหม่ (“TFRS 15”) โดยการจัดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการขาย ท�าให้รายได้จากการขายลดลง และ

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น ในส่วนของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้มีรายได้จากการขายลดลงรอ้ยละ 16 จาก

ราคาขายและปริมาณส่งออกที่ลดลง ในส่วนธุรกิจเครื่องด่ืมมีรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 13 จาก

ก�าลังซ้ือภายในประเทศท่ียังไม่ฟื้ นตัวเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังสามารถครองส่วนแบ่ง

ทางการตลาดอันดับ 1 ในตลาดน�าผลไม้กลุ่มพรเีมียมไว้ได้ 

รายได้จากการขาย

รายได้อ่ืน

รวมรายได้

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรว่ม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรว่ม

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด�ำเนินงำน
สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี

1. งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงินรวม
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

ปี 2562 เพิ่ม (ลด)ปี 2561 รอ้ยละ

การเปล่ียนแปลง

(หน่วย: บาท)

 3,561,064,263 

 126,022,968 

 3,687,087,231 

 4,157,126,348 

  (470,039,117)

 732,668,446 

 262,629,329 

  (69,945,288)

 192,684,041 

  14,983,118 

  207,667,159 

  207,667,159

 4,248,050,424 

 107,975,986 

 4,356,026,410 

 4,411,288,385 

  (55,261,975)

 132,661,359 

 77,399,384 

  (55,992,863)

 21,406,521 

  (52,283,266)

  (30,876,745)

  (30,876,745)

  (686,986,161)

  18,046,982 

  (668,939,179)

  (254,162,037)

  (414,777,142)

  600,007,087 

  185,229,945 

  13,952,425 

  171,277,520 

  (67,266,384)

  238,543,904 

  238,543,904 

(16%)

17% 

(15%)

(6%)

(751%)

452% 

239% 

25% 

800% 

(129%)

773% 

773% 

ผลิตภัณฑ์จากพืช 

ผัก และผลไม้

ปี 2562  ปี 2561  เพิ่ม(ลด)  รอ้ยละ ปี 2562  ปี 2561  เพิ่ม(ลด)  รอ้ยละ ปี 2562  ปี 2561  เพิ่ม(ลด)  รอ้ยละ ปี 2562  ปี 2561  เพิ่ม(ลด)  รอ้ยละ

การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงงบการเงินรวมอ่ืนๆเครือ่งด่ืม

รายได้จากการขาย 1,418      1,697       (279)    (16%)     2,107     2,429  (322)     (13%)        36         122          (86)   (70%)    3,561     4,248      (687)      (16%)

งบปี

หน่วย : ล้านบาท
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1,418      1,697       (279)    (16%)     2,107     2,429  (322)     (13%)        36         122          (86)   (70%)    3,561     4,248      (687)      (16%)

1.2 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

 ในปี 2562 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวม 4,157 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 6 

จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจาก

 ∙ ต้นทุนขายลดลงรอ้ยละ 6 สอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลง และราคาวัตถุดิบในธุรกิจผลไม้แปรรูป

อยู่ในระดับต�า

 ∙ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่ายลดลงร้อยละ 28 จากการเปล่ียนแปลงการจัดท�างบการเงินตาม

มาตรฐานการรายงานการเงินฉบับใหม่ (“TFRS 15”) โดยการจัดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการขายใหม่ 

ท�าให้รายได้จากการขายลดลงและต้นทุนขายเพ่ิมขึ้น

 ∙ ค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 23 ส่วนหน่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงวิธกีารค�านวณค่าเสื่อมราคาของ

สินทรพัย์ และค่าใช้จ่ายจากการหยุดกระบวนการผลิตในธุรกิจผลไม้แปรรูป เน่ืองจากเกิดภาวะขาดแคลน

วัตถุดิบ หากไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ�าข้างต้น ค่าใช้จ่ายในการบรหิารต�ากว่าปีก่อนหน้า

เล็กน้อย

1.3 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรว่ม

 ในป ี2562 บรษัิทฯรบัรูก้�าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มจ�านวน 733 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 452 จากปก่ีอน

1.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 ในปี 2562 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ�านวน 70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 25 สาเหตุ

หลักมาจากเงินกู้ระยะยาวท่ีเพ่ิมข้ึน

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ปี 2562 เพิ่ม (ลด)ปี 2561 รอ้ยละ

การเปล่ียนแปลง

(หน่วย: บาท)

3,178,577,480

436,828,614

541,720,254

 - 

 4,157,126,348 

3,394,578,070

604,276,166

439,140,641

 (26,706,492)

 4,411,288,385 

 (216,000,590)

 (167,447,552)

 102,579,613 

 26,706,492 

 (254,162,037)

(6%)

(28%)

23% 

(100%)

(6%)
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2. งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2562 

2.1 สินทรพัย์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีสินทรพัย์รวม 6,669 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 6 จาก

สิ้นปี 2561 โดยสินทรพัย์หมุนเวียนลดลง 491 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 28 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินสด 

สินค้าคงเหลือ และลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน ในส่วนสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 84 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 2 

จากการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบรษัิทรว่ม

2.2 หน้ีสิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีหน้ีสินรวม 2,762 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 5 จากสิ้นปี 

2561 โดยมีการเปล่ียนแปลงหลักจากหน้ีสินหมุนเวียนลดลง 118 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 6 จากการลดลงของเงิน

กู้ยืมระยะส้ันและเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน ส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลง 23 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 2 จาก

เงินกู้ระยะยาวสุทธิท่ีลดลง

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,907 ล้านบาทลดลงรอ้ยละ 6 

จากสิ้นปี 2561 โดยมีการเปล่ียนแปลงหลักจากการลดลงขององค์ประกอบอ่ืนของส่วนผู้ถือหุ้น

สินทรพัย์

  สินทรพัย์หมุนเวียน

  สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรพัย์

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสิน

  หน้ีสินหมุนเวียน

  หน้ีสินไม่หมุนเวียน

รวมหน้ีสิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมส่วนผู้ถือหุ้น

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2562 เพิ่ม (ลด)ปี 2561 รอ้ยละ

การเปล่ียนแปลง

(หน่วย: บาท)

1,256,513,591

5,412,489,329

6,669,002,920

1,844,007,417

918,200,818

2,762,208,235

3,906,794,685

6,669,002,920

1,747,914,423

5,328,660,004

7,076,574,427

1,962,326,700

940,843,082

2,903,169,782

4,173,404,645

7,076,574,427

 (491,400,832)

 83,829,325 

 (407,571,507)

 (118,319,283)

 (22,642,264)

 (140,961,547)

 (266,609,960)

 (407,571,507)

(28%)

2% 

(6%)

(6%)

(2%)

(5%)

(6%)

(6%)
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3. งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม ส�าหรบัปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2562

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ จ�านวน 

64 ล้านบาท โดยท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 54 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ�านวน 85 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลจากบรษัิทรว่ม และ

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 204 ล้านบาทจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและ

เงินปันผลจ่าย

4. อัตราส่วนทางการเงินท่ีส�าคัญตามงบการเงินรวม ส�าหรบัปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2562

การวิเคราะห์ความสามารถในการช�าระหน้ีและสภาพคล่อง

 ในปี 2562 อัตราหน้ีสินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้นรวมเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 0.70 เท่า เป็น 0.71 เท่า โดยมีสาเหตุหลัก

มาจากการลดลงขององค์ประกอบอ่ืนของส่วนผู้ถือหุ้น

 อัตราสภาพคล่องลดลงจาก 0.89 เท่า เป็น 0.68 เท่า ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินสด สินค้าคงเหลือ 

และลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

อัตราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของถือหุ้นรวม (เทา่)

อัตราสภาพคล่อง (เทา่)

 53,833,016 

 85,277,490 

 (203,610,174)

 (64,499,668)

 105,836,016 

 41,336,348 

งบกระแสเงินสด

ปี 2562ความสามารถในการช�าระหน้ีและสภาพคล่อง ปี 2561 การเปล่ียนแปลง

งบการเงินรวม

ปี 2562

0.71

0.68

0.70

0.89

1% 

(21%)

(หน่วย: บาท)
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การวิเคราะห์ความสามารถในการท�าก�าไร

 ในปี 2562 อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงจากรอ้ยละ 20.1 เป็นรอ้ยละ 10.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปล่ียนแปลง

การจัดท�างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานการเงินฉบบัใหม ่(“TFRS 15”) โดยการจัดประเภทรายการค่าใชจ่้าย

ในการขายใหม่ ท�าให้รายได้จากการขายลดลง

 อัตราก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายเพ่ิมขึ้นจาก

รอ้ยละ 8.1 เป็นรอ้ยละ 15.9 สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรว่มเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 452 เมื่อ

เทียบกับปี 2561

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรว่มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2562 เพ่ิมขึ้น 

เมื่อเทียบกับปีก่อน

อัตราก�าไรขัน้ต้น

อัตราก�าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ค่าใชจ่้ายภาษี  

   เงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

อัตราก�าไรสุทธิ

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
ความสามารถในการท�าก�าไร

ปี 2562 ปี 2561
การเปล่ียนแปลง

10.7%

15.9%

5.6% 

5.3% 

20.1%

8.1%

(0.7%)

(0.7%)

(9%)

8% 

6% 

6%






