
 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                                               
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทำน
ขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็น
ผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34                                        
เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล  ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ศุภชยั ปัญญำวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภำคม 2562 



บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 95,847                 105,836               19,439                 21,595                 

เงินลงทุนชวัคราว 4,972                   4,951                   -                           -                           

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 441,385               562,332               50,784                 45,474                 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                           -                           97,000                 90,000                 

สินคา้คงเหลือ 4 1,012,140            986,475               62,490                 61,973                 

สินทรัพยชี์วภาพ 738                      659                      -                           -                           

เงินจ่ายล่วงหนา้ 14,847                 12,268                 3,942                   4,205                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 75,347                 75,393                 13,336                 13,036                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,645,276            1,747,914            246,991               236,283               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

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

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 2,927,984            2,910,063            644,930               644,930               

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - ทีดินรอการขาย 7,270                   7,270                   7,270                   7,270                   

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 2,237,655            2,287,283            729,752               742,168               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 50,457                 56,194                 29,380                 30,237                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 11 49,515                 47,379                 3,831                   3,588                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 21,559                 20,471                 3,305                   3,089                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,294,440            5,328,660            3,183,805            3,196,619            

รวมสินทรัพย์ 6,939,716            7,076,574            3,430,796            3,432,902            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 432,152               770,000               235,477               240,000               

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2, 8 731,426               790,129               48,186                 76,869                 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 9 390,000               312,500               208,700               201,200               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,231                 10,693                 -                           -                           

หนีสินหมุนเวียนอืน 58,818                 79,005                 4,693                   3,163                   

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,626,627            1,962,327            497,056               521,232               

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 1,091,325            840,203               728,445               729,498               

ประมาณการตน้ทุนการรือถอน 2,285                   2,280                   -                           -                           

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 99,217                 98,360                 26,147                 25,109                 

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 1,192,827            940,843               754,592               754,607               

รวมหนสิีน 2,819,454            2,903,170            1,251,648            1,275,839            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 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 41,045                 41,071                 -                           -                           

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,974,142            3,876,971            1,646,568            1,624,483            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (212,399)              (62,112)                -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,120,262            4,173,404            2,179,148            2,157,063            

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,939,716            7,076,574            3,430,796            3,432,902            

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 938,857               978,345               104,750               95,069                 

รายไดอื้น

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 5 -                          -                          19,800                 27,392                 

   รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 2 -                          -                          17,583                 19,032                 

   อืนๆ 23,737                 24,373                 3,374                   3,657                   

รวมรายได้ 962,594               1,002,718            145,507               145,150               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 814,706               761,301               76,619                 62,342                 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 110,610               160,171               680                      5,561                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 90,845                 109,280               35,557                 44,113                 

ค่าใชจ่้ายอืน

   กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครืองจกัร -                          (29,000)               -                          -                          

   ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ -                          1,906                   -                          -                          

รวมค่าใช้จ่าย 1,016,161            1,003,658            112,856               112,016               

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (53,567)               (940)                    32,651                 33,134                 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 168,563               71,904                 -                          -                          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 114,996               70,964                 32,651                 33,134                 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (16,423)               (11,472)               (10,808)               (6,129)                 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 98,573                 59,492                 21,843                 27,005                 

ภาษีเงินได้ 11 (1,402)                 (9,728)                 242                      (1,578)                 

กาํไรสําหรับงวด 97,171                 49,764                 22,085                 25,427                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม (150,287)             (70,803)               -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (150,287)             (70,803)               -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (53,116)               (21,039)               22,085                 25,427                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 97,171                 49,764                 22,085                 25,427                 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (53,195)               (21,039)               22,085                 25,427                 

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.20                     0.10                     0.05                     0.05                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปลยีนแปลง

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ของบริษทัยอ่ยทีบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยของ ของบริษทัร่วมโดย ส่วนทุนจากการจ่าย ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ทีออก ซือในราคาสูงกว่า บริษทัร่วมทีซือในราคา ไม่สูญเสียอาํนาจ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ เบ็ดเสร็จอนื รวมองคป์ระกอบอนื รวมส่วนของผูถื้อหุน้ รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าตามบญัชี ตาํกว่ามูลค่าตามบญัชี ควบคุมของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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                  4,370,616             

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                                      -                                    -                                      -                               -                                  49,764             -                                  -                                 49,764                       49,764                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                         -                                      -                                    -                                      -                               -                                  -                       (70,803)                       (70,803)                      (70,803)                      (70,803)                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                                      -                                    -                                      -                               -                                  49,764             (70,803)                       (70,803)                      (21,039)                      (21,039)                 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                         -                                      -                                    -                                      1,912                        -                                  -                       -                                  -                                 1,912                         1,912                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มนีาคม 2561 482,580              (80,767)                           1,494                            (135,833)                         38,784                      50,000                        4,205,645        (210,414)                     (210,414)                    4,351,489                  4,351,489             

-                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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                  4,173,404             

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                                      -                                    -                                      -                               -                                  97,171             -                                  -                                 97,171                       97,171                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                         -                                      -                                    -                                      -                               -                                  -                       (150,287)                     (150,287)                    (150,287)                    (150,287)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                                      -                                    -                                      -                               -                                  97,171             (150,287)                     (150,287)                    (53,116)                      (53,116)                 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                         -                                      -                                    -                                      (26)                           -                                  -                       -                                  -                                 (26)                             (26)                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มนีาคม 2562 482,580              (80,767)                           1,494                            (135,833)                         41,045                      50,000                        3,974,142        (212,399)                     (212,399)                    4,120,262                  4,120,262             

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุ้นทีออก จดัสรรแลว้

และชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     25,427                           25,427                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     25,427                           25,427                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 482,580                         50,000                           1,538,631                      2,071,211                      

-                                     

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     22,085                           22,085                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     22,085                           22,085                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 482,580                         50,000                           1,646,568                      2,179,148                      

-                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

กาํไรสะสม

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 98,573                59,492                21,843                27,005                

ปรับกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 63,083                64,595                15,516                8,133                  

   กลบัรายการค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (17)                      -                          -                          -                          

   รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 41,571                (2,038)                 474                     (232)                    

   ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 2,196                  2,161                  -                          -                          

   การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (79)                      1,906                  -                          -                          

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (368)                    (1,507)                 12                        23                        

   การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,580                  2,063                  -                          224                     

   การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียเงินกูย้มื 66                        (276)                    66                        (276)                    

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ (87)                      13                        -                          31                        

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 27                        -                          -                          -                          

   กลบัรายการค่าเผอืการดอ้ยค่าของเครืองจกัร -                          (29,000)               -                          -                          

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,092                  2,575                  1,038                  756                     

   ประมาณการตน้ทุนการรือถอน 87                        44                        -                          -                          

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

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (168,563)             (71,904)               -                          -                          

   รายไดด้อกเบียรับ (26)                      (34)                      (596)                    (169)                    

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 16,077                11,526                10,486                6,191                  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 57,212                39,616                29,039                14,294                

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง 

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 121,283              110,953              (5,322)                 (4,293)                 

   สินคา้คงเหลือ (69,432)               (212,167)             (991)                    4,619                  

   สินทรัพยห์มุนเวียนอนื (3,053)                 (27,375)               515                     14,406                

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (4,626)                 (24,082)               (215)                    (20,067)               

หนีสินจากการดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (40,828)               (42,717)               (20,573)               (54,852)               

   หนีสินหมุนเวียนอืน (16,667)               29,918                1,464                  6,813                  

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (82)                      356                     -                          -                          

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,235)                 (2,484)                 -                          (1,985)                 

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 41,572                (127,982)             3,917                  (41,065)               

   จ่ายดอกเบีย (16,151)               (11,478)               (10,439)               (6,098)                 

   จ่ายภาษีเงินได้ (731)                    (806)                    (552)                    (452)                    

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 24,690                (140,266)             (7,074)                 (47,615)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราวเพมิขึน (21)                      (21)                      -                          -                          

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                          -                          (7,000)                 (44,000)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ 451                     1,076                  -                          1,006                  

เงินสดจ่ายเพอืซืออปุกรณ์ (25,457)               (118,213)             (10,402)               (93,017)               

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (452)                    (7,127)                 -                          (93)                      

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                          -                          19,800                27,392                

ดอกเบียรับ 26                        34                        596                     169                     

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (25,453)               (124,251)             2,994                  (108,543)             

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) (337,848)             39,659                (4,523)                 (30,000)               

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 406,747              163,484              56,747                163,484              

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (78,125)               (38,125)               (50,300)               (10,300)               

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (9,226)                 165,018              1,924                  123,184              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (9,989)                 (99,499)               (2,156)                 (32,974)               

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 95,847                99,965                19,439                31,687                

-                          -                          -                          -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   รายการซืออปุกรณที์ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 2,685                  3,701                  1,825                  1,937                  

   รายการซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 18                        -                          18                        -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงิน
สด  ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ  ากัด (มหาชน) และ                    
บริษทัยอ่ยและไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                     
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

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 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบับน้ีไม่มีผลกระทบต่อส่วนของก าไรหรือขาดทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อยแต่อย่างใด 
เพียงแต่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการตามรายละเอียดท่ีแสดงน้ีไวเ้ท่านั้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ตามมาตรฐานการ

รายงานทาง
การเงินฉบบัเดิม เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
รายไดจ้ากการขายและบริการ 960 (21) 939 
ตน้ทุนขายและบริการ 810 5 815 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 137 (26) 111 
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 ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี                        
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั
ซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี
เร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน               
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการ                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 104 94 ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ - - 18 19 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - - 1 - อตัราร้อยละ 2.6 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 20 27 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกจิกบับริษทัที่เกีย่วข้องกนั      
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 11 10 4 3 ราคาตลาด 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี                              
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
(หมายเหตุ 3) 

    

บริษทัยอ่ย - - 50,739 45,364 
บริษทัร่วม 185 1,450 - 83 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 144 1,089 - - 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 329 2,539 50,739 45,447 

     
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 97,000 90,000 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั - - 97,000 90,000 

     
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม 157 224 157 224 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 1,537 390 78 156 

รวมค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 1,694 614 235 380 

     
เงนิประกนั - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 8,743 8,460 3,111 2,828 

รวมเงนิประกนั - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 8,743 8,460 3,111 2,828 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 3 125 
บริษทัร่วม 67 596 2 128 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 3,042 1,763 563 432 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 3,109 2,359 568 685 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี                                             
31 ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2561 

เพ่ิมข้ึน                    
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้)    
บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั บริษทัยอ่ย 90,000 66,000 (63,000) 93,000 

บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั บริษทัยอ่ย - 4,000 - 4,000 

รวม  90,000 70,000 (63,000) 97,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13 9 10 6 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 - - - 

รวม 14 9 10 6 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 2)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 249 2,290 44,121 37,826 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 80 166 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 329 2,456 44,121 37,826 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 363,260 390,157 - 3 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 44,347 80,094 - - 
3 - 6 เดือน 223 817 - - 
6 - 12 เดือน 306 501 - - 
เกิน 12 เดือนข้ึนไป 866 779 - - 

รวม 409,002 472,348 - 3 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (870) (887) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 408,132 471,461 - 3 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 408,461 473,917 44,121 37,829 

ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - 83 6,618 7,621 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 30,338 87,194 10 4 
เงินทดรองพนกังาน 2,012 674 35 19 
รายไดค้า้งรับ 574 464 - 1 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 32,924 88,415 6,663 7,645 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 441,385 562,332 50,784 45,474 
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4. สินค้ำคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับ            
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 39,326 3,066 
รายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหวา่งงวด                              41,571 474 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 80,897 3,540 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 
บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ  ากดั 19,800 20,400 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ  ากดั - 6,992 

รวมเงินปันผลรับในระหว่ำงงวด 19,800 27,392 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

6.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม  

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ราคาทุน 644,930 644,930 644,930 644,930 
มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,927,984 2,910,063 - - 
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6.2 ส่วนแบ่งก ำไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน
ในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                 
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งงวด 

 2562 2561 2562 2561 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 168,563 71,904 - - 

7. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 2,287,283 742,168 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 8,108 2,243 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (364) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (57,372) (14,659) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2562 2,237,655 729,752 

8. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - - 85 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 288,062 274,251 23,062 29,755 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 3,109 2,359 568 600 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 331,461 372,249 20,719 33,043 
อ่ืนๆ 108,794 141,270 3,837 13,386 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 731,426 790,129 48,186 76,869 
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9. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2562 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 1,152,703 930,698 
กูเ้พิ่มในระหวา่งงวด 406,747 56,747 
จ่ายคืนเงินกู ้ (78,125) (50,300) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 1,481,325 937,145 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (390,000) (208,700) 

เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,091,325 728,445 

ในระหวา่งไตรมาสปัจจุบนั บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาสินเช่ือส าหรับเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคาร
พาณิชย ์แห่งหน่ึงเป็นจ านวน 350 ลา้นบาท เพื่อน าไปจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย ์เงินกูย้ืม
ดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัรา THBFIX และมีก าหนดช าระคืนทุกสามเดือน โดยเร่ิมตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2562 และครบก าหนดจ่ายคืนทั้งส้ินในเดือนมีนาคม 2567 

เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ี
ก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

 เง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวเช่นเดียวกบัท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้เง่ือนไขเพิ่มเติมของสัญญากูเ้งินใหม่ตามท่ี
กล่าวไวข้า้งตน้ 
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10. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) การค ้าประกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ข) การจ านองสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2562 และวันท่ี  31 ธันวาคม 2561 
สินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดิน 105 63 17 17 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 394 402 286 289 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 87 93 - - 

ค) การมีขอ้จ ากดัวา่บริษทัฯจะไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัต่อทรัพยสิ์น 

11. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (3,538) (5,040) - - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,136 (4,688) 242 (1,578) 

ภำษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (1,402) (9,728) 242 (1,578) 
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12. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกัและผลไม้ เคร่ืองด่ืม อ่ืน ๆ งบการเงินรวม  
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 391 359 536 589 12 30 939 978 

ก ำไรขั้นต้น (23) 14 145 194 2 9 124 217 
รายไดอ่ื้น       24 24 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย       (111) (160) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (91) (82) 

ขำดทุนก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนใน             
บริษทัร่วมค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษเีงนิได้       (54) (1) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       169 72 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษเีงินได้       115 71 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (17) (11) 
ภาษีเงินได ้       (1) (10) 

ก ำไรส ำหรับงวด       97 50 
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 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ขายสินคา้ในประเทศ ขายสินคา้ในต่างประเทศ งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 501 565 438 413 939 978 

ก าไรขั้นตน้ 135 193 (11) 24 124 217 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 

13. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

13.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนปรับปรุงอาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ คงเหลือเป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บาท 33 14 15 12 

13.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและโกดงั การเช่ารถ การเช่าเคร่ืองใช้
ส านกังาน รวมทั้งสัญญาจา้งบริการต่างๆ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาดงักล่าวดงัน้ี 

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

จ่ายช าระภายใน     
1 ปี 76 76 24 26 
2 ถึง 5 ปี 93 103 27 36 
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13.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือค ้าประกนั 28 54 10 11 

14. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  
 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

สกลุเงิน 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม                       

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม                       

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม                       

2561 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.8 5.1 1.2 1.1 31.81 32.45 
ยโูร 0.7 - 0.1 0.2 35.72 37.13 
เยน - - 1.3 - 0.29 - 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงครบก าหนดภายในหน่ึงปีคงเหลือ
ดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ 

สกลุเงิน 
จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน 
ท่ีขาย 

จ านวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.6 - - - 31.09 - 33.01 -  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ 

สกลุเงิน 
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 

15. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

15.1 เงินปันผล 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล
ส าหรับปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเงินปันผลทั้งส้ิน 120,644,910 บาท 

 บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

15.2 กำรแก้ไขกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัอตัรำค่ำชดเชยกรณเีลกิจ้ำง 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน              
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว
จะมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไข
โครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
หน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 24 ล้านบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 5 ลา้นบาท) 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้คือไตรมาสท่ีสองของปี 2562 

16. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 


