
 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                                               
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั  
(รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล  
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตดงัน้ี 

ก) ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.1 สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทำน กำรใชจ่้ำยของผูบ้ริโภค กำรจ ำกดั
หรือหยดุชะงกักำรผลิต กำรด ำเนินงำนท่ีล่ำชำ้ข้ึน เป็นตน้ 

สถำนกำรณ์ดงักล่ำวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยสินคำ้ ซ่ึง
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนำคต
ของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรกต็ำม ผลกระทบดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถประมำณไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำง 
กำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองและจะพิจำรณำ
บนัทึกผลกระทบดงักล่ำวเม่ือสำมำรถท ำได ้ 

ข) ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.4 เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับ
งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 โดยเลือกน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรน
ชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิม่เติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีประกำศโดยสภำวิชำชีพบญัชีมำถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีเหล่ำน้ีแต่อยำ่งใด 

ณฐัวฒิุ สันติเพช็ร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5730 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภำคม 2563 



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 48,014                 41,336                 14,603                 15,127                 

เงินลงทุนชัว่คราว -                          4,995                   -                          -                          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 448,588               467,173               46,657                 24,969                 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                          -                          250,900               269,000               

สินคา้คงเหลือ 5 698,551               679,465               48,157                 50,918                 

สินทรัพยชี์วภาพ 750                      2,800                   -                          -                          

เงินจ่ายล่วงหนา้ 13,886                 12,851                 3,124                   3,569                   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5,353                   -                          -                          -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 37,066                 47,893                 6,906                   8,756                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,252,208            1,256,513            370,347               372,339               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          1,642,487            1,642,487            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 3,095,321            3,145,108            644,930               644,930               

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดินรอการขาย 7,270                   7,270                   7,270                   7,270                   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,129,041            2,136,459            703,204               701,706               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 32,420                 35,576                 26,896                 27,175                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 76,124                 72,902                 6,434                   6,756                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13,895                 15,175                 3,542                   3,540                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,354,071            5,412,490            3,034,763            3,033,864            

รวมสินทรัพย์ 6,606,279            6,669,003            3,405,110            3,406,203            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 854,171               761,474               497,630               490,318               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 9 660,273               605,258               31,709                 43,552                 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 10 373,825               411,950               220,945               231,245               

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 3, 11 25,043                 859                      6,335                   859                      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,470                   4,470                   -                          -                          

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 12,199                 -                          122                      -                          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 57,372                 59,997                 4,258                   3,733                   

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,987,353            1,844,008            760,999               769,707               

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 717,500               782,500               507,500               555,000               

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3, 11 38,642                 5,386                   16,412                 5,386                   

ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 1,130                   1,071                   -                          -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13 110,620               129,244               33,702                 33,028                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 867,892               918,201               557,614               593,414               

รวมหนีสิ้น 2,855,245            2,762,209            1,318,613            1,363,121            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

         หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000               500,000               500,000               500,000               

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

         หุ้นสามญั 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 482,580               482,580               482,580               482,580               

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   ท่ีบริษทัฯซ้ือในราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี (80,767)               (80,767)               -                          -                          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 1,494                   1,494                   -                          -                          

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม

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

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 40,986                 40,994                 -                          -                          

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,553,707            3,848,177            1,553,917            1,510,502            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (161,133)              (299,851)              -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,751,034            3,906,794            2,086,497            2,043,082            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,606,279            6,669,003            3,405,110            3,406,203            

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุน:

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 765,117             938,857             100,847             104,750             

รายไดอ่ื้น

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6 -                         -                         39,000               19,800               

   รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 3 -                         -                         14,002               17,583               

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                         1,888                 -                         -                         

   อ่ืน ๆ 29,074               21,849               6,296                 3,385                 

รวมรายได้ 794,191             962,594             160,145             145,518             

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 627,029             823,026             62,802               76,619               

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 90,994               102,290             -                         680                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 136,551             90,845               43,636               35,557               

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 2,050                 -                         -                         -                         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 31,355               -                         150                    11                      

รวมค่าใช้จ่าย 887,979             1,016,161          106,588             112,867             

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (93,788)              (53,567)              53,557               32,651               

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 (188,497)            168,563             -                         -                         

ตน้ทุนทางการเงิน (15,407)              (16,423)              (9,821)                (10,808)              

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (297,692)            98,573               43,736               21,843               

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 14 3,222                 (1,402)                (321)                   242                    

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (294,470)            97,171               43,415               22,085               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 7 138,718             (150,287)            -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 138,718             (150,287)            -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (155,752)            (53,116)              43,415               22,085               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (294,470)            97,171               43,415               22,085               

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (155,752)            (53,116)              43,415               22,085               

กําไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.61)                  0.20                   0.09                   0.05                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปลี่ยนแปลง

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ของบริษทัยอ่ยที่บริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยของ ของบริษทัร่วมโดย ส่วนทุนจากการจ่าย ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ซื้อในราคาสูงกวา่ บริษทัร่วมที่ซื้อในราคา ไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจ โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ - เบด็เสร็จอื่น รวมองคป์ระกอบอื่น รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าตามบญัชี ตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี ควบคุมของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 -                         -                                     -                                    -                                      -                               -                             97,171                   -                                  -                                 97,171                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                                     -                                    -                                      -                               -                             -                             (150,287)                     (150,287)                    (150,287)                    

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

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                         -                                     -                                    -                                      (26)                           -                             -                             -                                  -                                 (26)                             

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 482,580              (80,767)                          1,494                            (135,833)                         40,994                      50,000                   3,848,177              (299,851)                     (299,851)                    3,906,794                  

ขาดทุนสาํหรับงวด -                         -                                     -                                    -                                      -                               -                             (294,470)                -                                  -                                 (294,470)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                                     -                                    -                                      -                               -                             -                             138,718                      138,718                     138,718                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                                     -                                    -                                      -                               -                             (294,470)                138,718                      138,718                     (155,752)                    

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                         -                                     -                                    -                                      (8)                             -                             -                             -                                  -                                 (8)                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 482,580              (80,767)                          1,494                            (135,833)                         40,986                      50,000                   3,553,707              (161,133)                     (161,133)                    3,751,034                  

-                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก จดัสรรแลว้ -

และชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุน้

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              22,085                    22,085                    

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

-                              

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 482,580                  50,000                    1,510,502               2,043,082               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              43,415                    43,415                    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 482,580                  50,000                    1,553,917               2,086,497               

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (297,692)           98,573               43,736               21,843               

ปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 92,757               63,083               18,041               15,516               

   กลบัรายการคา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -                        (17)                    -                        -                        

   ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 3,076                 41,571               345                    474                    

   ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 3,491                 2,196                 -                        -                        

   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 2,050                 (79)                    -                        -                        

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,195)               (368)                  (19)                    12                      

   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ 11,786               1,580                 -                        -                        

   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื 18                      66                      18                      66                      

   กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (644)                  (87)                    (654)                  -                        

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        27                      -                        -                        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,939                 3,092                 1,187                 1,038                 

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                        -                        (39,000)             (19,800)             

   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 188,497             (168,563)           -                        -                        

   รายไดด้อกเบ้ียรับ (186)                  (26)                    (1,710)               (596)                  

   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 15,237               16,077               9,547                 10,486               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 21,134               57,125               31,491               29,039               

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 22,095               121,283             (21,669)             (5,322)               

   สินคา้คงเหลือ (25,653)             (69,432)             2,416                 (991)                  

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,792                 (3,053)               62                      515                    

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,280                 (4,626)               (2)                      (215)                  

หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 66,885               (40,828)             (12,220)             (20,573)             

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,880)               (16,667)             629                    1,464                 

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 59                      5                        -                        -                        

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (22,563)             (2,235)               (513)                  -                        

เงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 66,149               41,572               194                    3,917                 

   จ่ายดอกเบ้ีย (15,416)             (16,151)             (9,650)               (10,439)             

   จ่ายภาษีเงินได้ (233)                  (731)                  -                        (552)                  

   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 2,232                 -                        2,232                 -                        

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 52,732               24,690               (7,224)               (7,074)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํท่ีมีอายเุกิน 3 เดือนเพ่ิมข้ึน (21)                    (21)                    -                        -                        

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                        -                        18,100               (7,000)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 655                    451                    654                    -                        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (28,795)             (25,457)             (250)                  (10,402)             

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,221)               (452)                  (82)                    -                        

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        39,000               19,800               

ดอกเบ้ียรับ 186                    26                      1,710                 596                    

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (29,196)             (25,453)             59,132               2,994                 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 92,697               (337,848)           7,312                 (4,523)               

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (6,430)               -                        (1,944)               -                        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                        406,747             -                        56,747               

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (103,125)           (78,125)             (57,800)             (50,300)             

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (16,858)             (9,226)               (52,432)             1,924                 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 6,678                 (9,989)               (524)                  (2,156)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 41,336               105,836             15,127               21,595               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 48,014               95,847               14,603               19,439               

-                        -                        -                        -                        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 1,450                 2,685                 512                    1,825                 

   รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                        18                      -                        18                      

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากการทาํสัญญาเช่า 1,589                 -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง  
ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่
อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจ ากดัหรือหยดุชะงกัการผลิต การด าเนินงานท่ีล่าชา้ข้ึน เป็นตน้ 

 สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจ าหน่ายสินคา้ 
ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและใน
อนาคตของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผลใน
ขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและจะ
พิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด  
ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และ                    
บริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี   

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 านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

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

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 2 

 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี       
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

1.5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน               
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ือง
เคร่ืองมือทางการเงินและสญัญาเช่า  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

1.5.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่ายโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการ
พิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัพิจารณากรณีท่ีเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี   

หากเป็นการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกนั
ความเส่ียงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เช่นเดียวกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมเฉพาะส่วนของความ
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของรายการท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง  

หากเป็นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกนั
ความเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
ของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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1.5.2 สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจากการ
วดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิม
มีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม
บริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สญัญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

2. ผลกระทบสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ใหม่มำถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.4 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่าง
งวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีโดย
ปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 
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การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 แต่มีผลกระทบต่อ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน              

กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน              
ฉบบัท่ี 16 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 

2563  
(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 4,995 (4,995) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 5,382 - 5,382 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 47,893 (387) - 47,506 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  2,136,459 - 62,242 2,198,701 
     
หนีสิ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 859 - 23,458 24,317 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ - 437 - 437 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 59,997 (437) - 59,560 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,386 - 38,784 44,170 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน                  

กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน                           
ฉบบัท่ี 16 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 

2563  
(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  701,706 - 18,446 720,152 
     
หนีสิ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 859 - 5,438 6,297 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ - 105 - 105 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,733 (105) - 3,628 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,386 - 13,008 18,394 
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2.1  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามหลกัการ
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่                       
1 มกรำคม 2563 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,336 - 41,336 41,336 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 467,173 - 467,173 467,173 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 387 387 - 387 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 4,995 - 4,995 4,995 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 47,506 - 47,506 47,506 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15,175 - 15,175 15,175 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 576,572 387 576,185 576,572 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตาม               
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่                                  
1 มกรำคม 2563 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,127 - 15,127 15,127 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 24,969 - 24,969 24,969 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 269,000 - 269,000 269,000 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 8,756 - 8,756 8,756 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,540 - 3,540 3,540 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 321,392 - 321,392 321,392 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรม 0.4 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
0.1 ลา้นบาท) 

2.2 สัญญำเช่ำ 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสญัญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับ
สัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 92,426 47,426 
หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (15,629) (13,391) 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า  25,753 4,412 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (38,619) (19,492) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,689) (509) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
62,242 

 
18,446 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 6,245 6,245 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 68,487 24,691 

   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวียน 24,317 6,297 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 44,170 18,394 

 68,487 24,691 
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รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ท่ีดิน 2,131 - 
พื้นท่ีส านกังาน คลงัสินคา้และร้านคา้ 42,468 15,118 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 12,555 2,745 
ยานพาหนะ 5,088 583 

รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 62,242 18,446 

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 100 104 ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ - - 14 18 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - - 2 1 อตัราร้อยละ 2.30 - 2.65 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 39 20 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ขายสินคา้ 1 - - - ราคาตลาด 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 9 11 4 4 ราคาตลาด 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี                              
31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
(หมายเหตุ 4) 

    

บริษทัยอ่ย - - 44,875 23,110 
บริษทัร่วม 455 1,191 - 61 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 138 774 - - 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 593 1,965 44,875 23,171 

     
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 1,057 272 61 121 

รวมค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 1,057 272 61 121 

     
เงินประกนั - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 8,491 9,703 3,409 3,409 

รวมเงินประกนั - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 8,491 9,703 3,409 3,409 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 8 109 
บริษทัร่วม 60 633 37 144 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 1,954 1,554 191 171 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 2,014 2,187 236 424 

     
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 29,897 - 13,191 - 

รวมหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 29,897 - 13,191 - 
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เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเ ก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 และวันท่ี                               
31 ธนัวาคม 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2562 

เพ่ิมข้ึน                    
ระหว่างงวด 

ลดลง                        
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)    
บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั บริษทัยอ่ย 217,000 30,000 (45,000) 202,000 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั บริษทัยอ่ย 37,000 11,900 - 48,900 

บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั บริษทัยอ่ย 15,000 - (15,000) - 

รวม  269,000 41,900 (60,000) 250,900 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 และ 2562 ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9 13 9 10 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 - - 
รวม 10 14 9 10 

 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13 

4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 180 1,686 39,211 16,250 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 413 218 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 593 1,904 39,211 16,250 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 342,721 285,497 - - 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 49,065 91,786 - - 
3 - 6 เดือน 27,916 5 - - 
เกิน 12 เดือนข้ึนไป 441 503 - - 

รวม 420,143 377,791 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (299) (299) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 419,844 377,492 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 420,437 379,396 39,211 16,250 

ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - 61 5,664 6,921 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,561 86,846 1,728 1,691 
เงินทดรองพนกังาน 191 300 54 79 
รายไดค้า้งรับ 399 570 - 28 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 28,151 87,777 7,446 8,719 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 448,588 467,173 46,657 24,969 
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5. สินค้ำคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับ            
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 59,555 646 
รายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหวา่งงวด                              3,076 345 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 62,631 991 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ราคาทุน 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั 729,050 729,050 
บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั 175,500 175,500 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั 160,787 160,787 
บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั 700,000 700,000 
รวม 1,765,337 1,765,337 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (122,850) (122,850) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 1,642,487 1,642,487 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัย่อย 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2563 2562 
บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั 39,000 19,800 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมคือบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอยและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม บริษทัฯมี
สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมดังกล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็น     
ร้อยละ 23.4538 และร้อยละ 23.4583 ตามล าดบั 

7.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ราคาทุน 644,930 644,930 644,930 644,930 
มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 3,095,321 3,145,108 - - 

7.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
การลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะ
กิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมในระหวา่งงวด (188,497) 168,563 - - 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก                       
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด 138,718 (150,287) - - 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหวา่งงวด - - - - 

7.3 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 

 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวนเงินประมาณ 
6,362 ลา้นบาท และ 7,841 ลา้นบาท ตามล าดบั   
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8. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 2,136,459 701,706 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 62,242 18,446 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 19,865 750 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                           
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (11) - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (89,514) (17,698) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 2,129,041 703,204 

9. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - - - 104 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 207,802 200,251 14,649 9,418 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 2,014 2,187 236 320 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 135,853 102,479 3,582 5,353 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 314,604 300,341 13,242 28,357 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 660,273 605,258 31,709 43,552 
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10. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 1,194,450 786,245 
จ่ายคืนเงินกู ้ (103,125) (57,800) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 1,091,325 728,445 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (373,825) (220,945) 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง  
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 717,500 507,500 

 เง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้

 เงินกูย้มืค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วนของกลุ่มบริษทั 

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ี
ก าหนดในสญัญา การหา้มก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นบางส่วน เป็นตน้ 

 สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงจากอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัตามท่ีระบุในสัญญาเงินกูย้ืมเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.95 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 สัญญาดังกล่าวมีมูลค่าสัญญา (Notional amount) คงเหลือจ านวน 31 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 41  
ลา้นบาท) โดยจะครบก าหนดในเดือนธนัวาคม 2563 
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11. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 66,178 7,398 24,222 7,398 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (2,493) (1,153) (1,475) (1,153) 
รวม 63,685 6,245 22,747 6,245 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (25,043) (859) (6,335) (859) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 38,642 5,386 16,412 5,386 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการ
ช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงัน้ี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน                 
ตามสญัญาเช่า 26 40 66 1 6 7 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1) (1) (2) - (1) (1) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน
ตามสญัญาเช่า 25 39 64 1 5 6 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน                                   
ตามสญัญาเช่า 7 17 24 1 6 7 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี - (1) (1) - (1) (1) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน
ตามสญัญาเช่า 7 16 23 1 5 6 
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12. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) การค ้าประกนัโดยกลุ่มบริษทั 

ข) การจ านองสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
สินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดิน 104 104 17 17 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 360 369 270 274 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 65 71 - - 

ค) การมีขอ้จ ากดัวา่กลุ่มบริษทัจะไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัต่อทรัพยสิ์น 

13. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   
31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 129,244 33,028 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,126 984 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 813 203 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (22,563) (513) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 110,620 33,702 
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14. ภำษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - 3,538 - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,222) (2,136) 321 (242) 

ค่ำใช้จ่ำย (ผลประโยชน์) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                                  
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน (3,222) 1,402 321 (242) 

15. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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16. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ผลิตภณัฑจ์ากพืช  
ผกัและผลไม้ เคร่ืองด่ืม อ่ืน ๆ งบการเงินรวม  

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากการขาย 261 391 500 536 4 12 765 939 

ก ำไรขั้นต้น 10 (23) 129 141 (1) (2) 138 116 
รายไดอ่ื้น       29 21 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย       (91) (102) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน       (139) (91) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน       (31) 2 

ขำดทุนจำกกจิกรรมด ำเนินงำน       (94) (54) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน     

บริษทัร่วม       (188) 169 
ตน้ทุนทางการเงิน       (15) (17) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้       (297) 98 
ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้       3 (1) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด       (294) 97 
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 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ขายสินคา้ในประเทศ ขายสินคา้ในต่างประเทศ งบการเงินรวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากการขาย 458 501 307 438 765 939 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 117 127 21 (11) 138 116 

 กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการก าหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล
ขอ้ 3 

17. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

17.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ คงเหลือเป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บาท 4 9 - - 

17.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและจ้ำงบริกำร 

 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าเคร่ืองใชส้ านกังาน ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสัญญา
เช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า รวมทั้งสญัญาจา้งบริการต่าง ๆ 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาดงักล่าวดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

จ่ายช าระภายใน     
1 ปี 35 38 15 21 
2 ถึง 5 ปี 7 16 3 12 
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17.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือค ้าประกนั 16 17 7 7 

18. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  
 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

สกลุเงิน 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.0 2.3 1.1 1.1 32.67 30.15 
ยโูร 0.9 0.7 0.3 0.2 35.96 33.73 

 กลุ่มบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงครบก าหนดภายในหน่ึงปีคงเหลือดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

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 5.0 0.3 - - 29.96 - 30.87 31.34 - 31.83 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ตรวจสอบแลว้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

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 9.0 - - - 29.96 - 33.50 - 
ยโูร 0.3 - - - 33.50 - 

19. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

19.1 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562                    
ในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเงินปันผลทั้งส้ิน 164 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล                 
ในอตัราหุน้ละ 0.24 บาท เป็นจ านวนรวม 116 ลา้นบาท ไปให้แก่ผูถื้อหุน้ในเดือนกนัยายน 2562 แลว้ ดงันั้นจึง
เหลือเงินปันผลงวดสุดทา้ยอีกจ านวน 48 ลา้นบาท (0.10 บาทต่อหุ้น) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้
ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

19.2 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) (บริษทัร่วม) 
ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท รวมเงินปันผลทั้งส้ิน 1,735 ลา้นบาท 

20. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
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