
 

 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2559 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                          
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                                            
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ                           
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี                                           
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด                                
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ                                
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน               
การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                            
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากรายไดจ้ากขายเป็นรายการท่ีมีมูลค่าท่ีเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินสาํหรับปี 2559 และเป็นรายการท่ีส่งผล
กระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัโดยตรง ประกอบกบักลุ่มบริษทัเขา้ทาํสญัญากบัลูกคา้เป็นจาํนวนมาก
และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้มีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ 
รวมทั้งการใหส่้วนลดพิเศษเพ่ือกระตุน้ยอดขาย ดงันั้นขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได ้ทั้งน้ี
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายไดจ้ากการขายถูกรับรู้ในบญัชีถูกงวด 

ขา้พเจ้าไดป้ระเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้การสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและขยายขอบเขต
การตรวจสอบในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี ตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชี วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อยเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการ
ขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผ่านใบสาํคญัทัว่ไป 

เงนิลงทุนในริษทัร่วมในงบการเงนิรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวน 2,895 ลา้นบาท 
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกาํไรเบด็เสร็จรวมจาํนวน              
741 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินและส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม 
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ขา้พเจา้ไดส้อบถามผูบ้ริหารถึงความมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในบริษทัร่วมเพือ่ประเมินความเหมาะสมของ
การบนัทึกรายการเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมของฝ่ายบริหาร การประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบญัชีท่ีบริษทัร่วมใช ้และการบนัทึกรายการระหว่างกนั นอกจากนั้นขา้พเจา้ยงัไดข้องบการเงินท่ีผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาติของบริษทัร่วมดงักล่าวเพ่ือทดสอบการคาํนวณมูลค่าส่วนแบ่งกาํไรจาก    
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมว่าเป็นไปตามสดัส่วนของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ี
บริษทัฯมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าว ตลอดจนไดต้รวจสอบความเหมาะสมของการเปิดเผยขอ้มูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีและรายละเอียดเก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 5.16 และขอ้ 23 ตามลาํดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทับนัทึกรายการสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทางภาษีจาํนวนประมาณ 34 ลา้นบาท ซ่ึงในการพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดน้ั้นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของ                     
ฝ่ายบริหารอยา่งมากในการจดัทาํแผนธุรกิจและประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามแผน
ธุรกิจท่ีไดอ้นุมติัแลว้ซ่ึงอาจมีผลกระทบกบัจาํนวนของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทางภาษี
ท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจในการจดัทาํและอนุมติัประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรับรู้รายการสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบขอ้มูลท่ี
จาํเป็นและขอ้สมมติทางดา้นเศรษฐกิจท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํประมาณการดงักล่าว โดยการเปรียบเทียบกบั
แหล่งขอ้มูลทั้งภายนอกและภายในของกลุ่มบริษทั โดยขา้พเจา้ไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นพิเศษกบัขอ้มูลและ
สมมติฐานท่ีมีผลกระทบกบัอตัราการเติบโตของรายไดแ้ละอตัรากาํไรขั้นตน้โดยตรง นอกจากน้ีขา้พเจา้ได้
เปรียบเทียบประมาณการกาํไรทางภาษีในอดีตกบักาํไรทางภาษีท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือประเมินความน่าเช่ือถือของ
ประมาณการกาํไรทางภาษีดงักล่าวตลอดจนทดสอบการคาํนวณประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตตามขอ้มูล
และขอ้สมมติดงักล่าวขา้งตน้ และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีสาํคญัต่อประมาณการกาํไร
ทางภาษีในอนาคต 
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เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทัทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีท่านอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือ่ใหส้ามารถจดัทาํ
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสยัเยีย่ง              
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผู ้
เดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท่ี์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

 
 
 
ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพนัธ์ 2560 



บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 58,983,257         76,355,545         25,295,630         39,155,492         

เงินลงทุนชัว่คราว 3,846,390           3,800,857           -                          -                          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7,9 689,864,254       859,793,098       317,129,277       251,367,419       

สินคา้คงเหลือ 10 882,245,761       778,357,555       433,586,623       304,986,735       

สินทรัพยชี์วภาพ 3, 4 2,800,857           -                          -                          -                          

เงินจ่ายล่วงหนา้ 14,188,871         14,860,944         7,583,343           8,468,045           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 46,582,571         20,879,907         13,031,935         7,268,309           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,698,511,961    1,754,047,906    796,626,808       611,246,000       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1,016,000           1,016,000           -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                          -                          465,336,902       465,336,902       

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 2,894,859,580    2,466,355,206    644,929,739       644,929,739       

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดินรอการขาย 13 7,269,561           7,269,561           7,269,561           7,269,561           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 2,023,191,014    2,314,494,369    761,469,255       819,733,849       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 68,099,837         46,411,924         35,954,345         35,654,906         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 23 97,889,724         106,684,272       54,217,114         56,052,793         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,983,295         18,664,470         6,117,218           8,889,941           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,110,309,011    4,960,895,802    1,975,294,134    2,037,867,691    

รวมสินทรัพย์ 6,808,820,972    6,714,943,708    2,771,920,942    2,649,113,691    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 417,000,000       1,320,288,281    120,000,000       620,058,736       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 859,126,100       720,540,421       241,296,027       222,357,918       

ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 631,976              1,563,976           -                          932,000              

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 18 171,500,000       92,950,000         91,500,000         12,950,000         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,247,671           3,044,170           -                          -                          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 57,184,526         19,507,431         35,285,354         4,072,265           

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,507,690,273    2,157,894,279    488,081,381       860,370,919       

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                          631,976              -                          -                          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 776,950,000       516,550,000       456,950,000       116,550,000       

ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 2,649,600           2,406,000           -                          -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 79,096,614         56,682,386         55,553,001         37,125,090         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 858,696,214       576,270,362       512,503,001       153,675,090       

รวมหนีสิ้น 2,366,386,487    2,734,164,641    1,000,584,382    1,014,046,009    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

         หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000,000       500,000,000       500,000,000       500,000,000       

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

         หุน้สามญั 482,579,640 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 482,579,640       482,579,640       482,579,640       482,579,640       

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 1,494,466           1,494,466           -                          -                          

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม

   โดยไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม (135,832,635)      (73,900,864)        -                          -                          

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 28,433,655         18,078,255         -                          -                          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 50,000,000         50,000,000         50,000,000         50,000,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,650,873,429    3,081,058,341    1,238,756,920    1,102,488,042    

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (3,216,208)          6,109,519           -                          -                          

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,074,332,347    3,565,419,357    1,771,336,560    1,635,067,682    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 368,102,138       415,359,710       -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,442,434,485    3,980,779,067    1,771,336,560    1,635,067,682    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,808,820,972    6,714,943,708    2,771,920,942    2,649,113,691    

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 5,273,206,676    4,677,507,627    2,773,320,086    2,266,843,958    
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 12 -                          -                          258,917,162       222,003,996       
   กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                          37,719,870         -                          37,719,870         
   รายไดค่้าสนบัสนุนทางการตลาด -                          63,737,550         19,925,917         -                          
   อ่ืนๆ 93,760,294         120,069,948       48,715,858         73,090,498         
รวมรายได้ 5,366,966,970    4,899,034,995    3,100,879,023    2,599,658,322    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 3,816,732,538    3,611,177,850    2,315,030,368    2,075,497,143    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 824,976,270       877,247,789       106,328,280       96,013,686         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 457,732,891       375,681,620       271,566,453       202,884,456       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 419,926              -                          -                          -                          
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 14 186,471,519       1,340,659           -                          1,340,659           
รวมค่าใช้จ่าย 5,286,333,144    4,865,447,918    2,692,925,101    2,375,735,944    
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 80,633,826         33,587,077         407,953,922       223,922,378       
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 740,749,858       1,216,173,249    -                          -                          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินภาษีเงินได้ 821,383,684       1,249,760,326    407,953,922       223,922,378       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (39,535,509)        (59,018,771)        (21,718,547)        (34,980,595)        
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 781,848,175       1,190,741,555    386,235,375       188,941,783       
ภาษีเงินได้ 23 (16,002,513)        (11,805,200)        (5,315,062)          (5,974,750)          
กําไรสําหรับปี 765,845,662       1,178,936,355    380,920,313       182,967,033       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียน
   อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          1,781,897           -                          1,781,897           
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 12 (9,325,727)          35,541,302         -                          -                          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (9,325,727)          37,323,199         -                          1,781,897           

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (14,566,193)        -                          (13,917,530)        -                          
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (14,566,193)        -                      (13,917,530)        -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (23,891,920)        37,323,199         (13,917,530)        1,781,897           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 741,953,742       1,216,259,554    367,002,783       184,748,930       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 813,638,314       1,188,467,999    380,920,313       182,967,033       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (47,792,652)        (9,531,644)          

765,845,662       1,178,936,355    
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                          -                          
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 789,211,314       1,225,791,198    367,002,783       184,748,930       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (47,257,572)        (9,531,644)          

741,953,742       1,216,259,554    
-                          -                          

กําไรต่อหุ้น (บาท) 25
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.69                    2.46                    0.79                    0.38                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 781,848,175      1,190,741,555    386,235,375      188,941,783      

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 258,220,970      232,371,658       115,732,106      123,636,023      

   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 419,926             -                          -                        -                        

   รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 15,621,895        (30,411,841)        988,491             (32,506,460)       

   ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 33,316,173        -                          21,698,061        -                        

   กาํไรจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 2,800,857          -                          -                        -                        

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 96,912               (325,240)             (487,475)            (209,935)            

   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 232,164             -                          337,303             -                        

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                        (7,671,250)          -                        (10,313,750)       

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (22,337,949)       (30,956,916)        934,123             (10,766,808)       

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 245,519             -                          245,516             -                        

   กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                        (37,719,870)        -                        (37,719,870)       

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 186,471,519      1,340,659           -                        1,340,659          

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,432,059          20,312,699         5,717,074          17,021,121        

   ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 334,330             -                          -                        -                        

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม -                        -                          (258,917,162)     (222,003,996)     

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (740,749,858)     (1,216,173,249)   -                        -                        

   รายไดด้อกเบ้ียรับ (157,217)            (65,572)               (133,683)            (725,423)            

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 38,837,935        59,018,770         21,146,279        34,980,511        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 564,633,410      180,461,403       293,496,008      51,673,855        

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 170,123,229      (391,948,891)      (65,250,818)       (122,065,254)     

   สินคา้คงเหลือ (156,416,037)     156,547,557       (151,286,439)     79,760,710        

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (32,836,532)       2,712,145           (7,186,837)         772,522             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 681,175             357,646              2,772,721          (572,349)            

หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 167,560,483      113,970,666       24,482,773        97,094,697        

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 35,984,024        76,038,675         31,213,089        (1,045,487)         

   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (4,920,323)         (3,409,073)          (4,686,076)         (3,254,793)         

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 744,809,429      134,730,128       123,554,421      102,363,901      

   จ่ายดอกเบ้ีย (39,567,992)       (60,251,672)        (21,545,562)       (35,714,547)       

   รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้ (3,065,823)         (14,846,332)        1,970,610          (1,474,410)         

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 702,175,614      59,632,124         103,979,469      65,174,944        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน (45,533)              (63,357)               -                        -                        

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                        -                          -                        33,500,000        

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                        12,493,750         -                        12,493,750        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 23,361,243        87,290,943         1,316,621          63,569,917        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                        48,734,370         -                        48,734,370        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (165,695,028)     (114,867,381)      (58,201,961)       (27,897,060)       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (39,606,801)       (6,167,227)          (7,230,195)         (4,051,043)         

เงินปันผลรับ 258,917,162      222,003,996       258,917,162      222,003,996      

ดอกเบ้ียรับ 157,217             65,572                133,683             725,423             

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 77,088,260        249,490,666       194,935,310      349,079,353      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง (903,288,281)     (164,545,309)      (500,058,736)     (369,941,264)     

เงินสดจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าการเงิน (1,563,976)         (4,609,931)          (932,000)            (3,702,729)         

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 480,500,000      129,500,000       480,500,000      129,500,000      

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (141,550,000)     (234,769,231)      (61,550,000)       (149,000,000)     

เงินปันผลจ่าย (230,733,905)     -                          (230,733,905)     -                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (796,636,162)     (274,424,471)      (312,774,641)     (393,143,993)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้นสุทธิ (17,372,288)       34,698,319         (13,859,862)       21,110,304        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 76,355,545        41,657,226         39,155,492        18,045,188        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 58,983,257        76,355,545         25,295,630        39,155,492        

-                        -                          -                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 18,217,316        35,723,962         2,576,836          4,056,313          

   รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 62,520               12,430,511         56,260               3,745,728          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปลี่ยนแปลง

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย ส่วนของ

ในบริษทัยอ่ยของ ของบริษทัร่วมโดย ส่วนทุนจากการจ่าย มูลค่ายตุิธรรมของ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

ทุนเรือนหุ้นที่ออก บริษทัร่วมที่ซื้อในราคา ไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจ โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ - สญัญาแลกเปลี่ยน เบ็ดเสร็จอื่น รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี ควบคุมของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร อตัราดอกเบี้ยเงินกูย้มื ในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 482,579,640              1,510,347                  (74,686,161)               9,305,759                  50,000,000                1,892,590,342           (1,781,897)                 (29,431,783)               (31,213,680)               2,330,086,247           424,891,354              2,754,977,601           
กาํไรสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                1,188,467,999           -                                -                                -                                1,188,467,999           (9,531,644)                 1,178,936,355           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                -                                1,781,897                  35,541,302                37,323,199                37,323,199                -                                37,323,199                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                1,188,467,999           1,781,897                  35,541,302                37,323,199                1,225,791,198           (9,531,644)                 1,216,259,554           

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                (15,881)                      785,297                     8,772,496                  -                                -                                -                                -                                -                                9,541,912                  -                                9,541,912                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 482,579,640              1,494,466                  (73,900,864)               18,078,255                50,000,000                3,081,058,341           -                                6,109,519                  6,109,519                  3,565,419,357           415,359,710              3,980,779,067           

-                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 482,579,640              1,494,466                  (73,900,864)               18,078,255                50,000,000                3,081,058,341           -                                6,109,519                  6,109,519                  3,565,419,357           415,359,710              3,980,779,067           

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกี่ยวกบัเกษตรกรรม (หมายเหตุ 3, 4) -                                -                                -                                -                                -                                2,011,952                  -                                -                                -                                2,011,952                  -                                2,011,952                  
กาํไรสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                813,638,314              -                                -                                -                                813,638,314              (47,792,652)               765,845,662              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                (15,101,273)               -                                (9,325,727)                 (9,325,727)                 (24,427,000)               535,080                     (23,891,920)               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                798,537,041              -                                (9,325,727)                 (9,325,727)                 789,211,314              (47,257,572)               741,953,742              

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วมโดยไม่สูญเสีย

   อาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม -                                -                                (61,931,771)               -                                -                                -                                -                                -                                -                                (61,931,771)               -                                (61,931,771)               

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                -                                -                                10,355,400                -                                -                                -                                -                                -                                10,355,400                -                                10,355,400                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                                -                                -                                -                                -                                (230,733,905)             -                                -                                -                                (230,733,905)             -                                (230,733,905)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 482,579,640              1,494,466                  (135,832,635)             28,433,655                50,000,000                3,650,873,429           -                                (3,216,208)                 (3,216,208)                 4,074,332,347           368,102,138              4,442,434,485           

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



มูลค่ายตุิธรรมของ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - สัญญาแลกเปลี่ยน รวมองคป์ระกอบอื่น

และชาํระแลว้  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร อตัราดอกเบี้ยเงินกูย้มื ของส่วนของผูถ้ือหุน้ รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 482,579,640          50,000,000              919,521,009           (1,781,897)              (1,781,897)                    1,450,318,752          
กาํไรสาํหรับปี -                             -                               182,967,033           -                              -                                    182,967,033             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                               -                              1,781,897               1,781,897                     1,781,897                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                               182,967,033           1,781,897               1,781,897                     184,748,930             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 482,579,640          50,000,000              1,102,488,042        -                              -                                    1,635,067,682          

-                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 482,579,640          50,000,000              1,102,488,042        -                              -                                    1,635,067,682          

กาํไรสาํหรับปี -                             -                               380,920,313           -                              -                                    380,920,313             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                               (13,917,530)            -                              -                                    (13,917,530)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                               367,002,783           -                              -                                    367,002,783             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                             -                               (230,733,905)          -                              -                                    (230,733,905)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 482,579,640          50,000,000              1,238,756,920        -                              -                                    1,771,336,560          

-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
บริษทัฯมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่คือกลุ่มครอบครัวทรัพยส์าคร ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่าย
สับปะรดกระป๋อง นํ้าสับปะรดและผลไมร้วม ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 118/1 ถนนพระราม 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 
ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจ้ดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) 
ดงัต่อไปนี้ 

  จดัตั้งขึ้นใน   
ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทุนเรียกชาํระแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

   2559 2558 2559 2558 
   (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบ์ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ไทย 600.00 600.00 50.00 50.00 
บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั กิจการคา้ปลีก ไทย 50.00 50.00 75.50 75.50 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั ผลิตสารสกดัจากสมุนไพรและ

การเกษตร 
ไทย 36.80 36.80 99.99 99.99 

บริษทั ทีเอฟบี ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั   
(ถือหุน้ทั้งหมดโดยบริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบ์ี จาํกดั)

ไม่มีกิจกรรมดาํเนินงาน ไทย 0.25 0.25 50.00 50.00 
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ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการส่ังการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) 
และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ี               
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี
และแนวปฏิบติัทางบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม และแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการวัดมูลค่าและ
รับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 และแนวปฏิบติัทางการบญัชีฯ น้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือกาํหนดวิธีปฏิบติั
ทางบญัชีสําหรับสัตวห์รือพืชท่ีมีชีวิต (“สินทรัพยชี์วภาพ”) และผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวไดจ้ากสินทรัพย์
ชีวภาพ (“ผลิตผลทางการเกษตร”) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรโดยมีหลกัการดงัน้ี 

- วดัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพ เม่ือเร่ิมแรกและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานด้วยมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  
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- กรณีสินทรัพยชี์วภาพนั้นเป็นพืชเพ่ือการใหผ้ลิตผล (Bearer plant) ใหป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม
ยงัคงถือว่าผลผลิตท่ีเจริญเติบโตจากพืชเพ่ือการใหผ้ลิตผลเป็นสินทรัพยชี์วภาพซ่ึงตอ้งวดัมูลค่า
ของสินทรัพยชี์วภาพ เม่ือเร่ิมแรกและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ยมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขาย 

- วดัมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย ณ จุดเกบ็เก่ียว  

 การนาํมาตรฐานขา้งตน้มาใชท้าํให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัประเภทตน้สับปะรดซ่ึงเป็นพืชเพ่ือการ
ให้ผลิตผล (Bearer plant) จากเดิมบนัทึกในบญัชีสินคา้คงเหลือไปบนัทึกเป็นบญัชีท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และวดัมูลค่าผลสับปะรดท่ียงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียว (สินทรัพยชี์วภาพ) และผลสับปะรดท่ีเก็บเก่ียว
แลว้ (ผลิตผลทางการเกษตร) ดว้ยวิธีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย ผลสะสม
ของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมผีลบังคบัในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความ
และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน
เม่ือนาํมาถือปฏิบติั อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลกัการสาํคญั 
สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้ งน้ี กิจการต้องใช้วิธีการบนัทึกบัญชีเดียวกนัสําหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มา
ถือปฏิบัต ิ

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ี
สําคญัในระหว่างปีปัจจุบันในเร่ืองท่ีเก่ียวกับเกษตรกรรม โดยกิจการได้เลือกปรับ ผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  

 ผลการเปล่ียนแปลงน้ีทาํให้มีการปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวม
เพ่ิมข้ึน 2 ลา้นบาท ซ่ึงผลสะสมของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลงดงักล่าวทาํให้กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัใหญ่และกาํไรต่อหุน้ในงบการเงินรวมสาํหรับปี 2559 เพ่ิมข้ึน จาํนวน 1 ลา้นบาท และ 0.002 บาท
ต่อหุน้ ตามลาํดบั 

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้กบัผูซ้ื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ
เบิกใช ้
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5.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

5.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

5.5 เกษตรกรรม 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยชี์วภาพเป็นผลสับปะรดท่ียงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียว และผลิตผลทางการเกษตร
เป็นผลสับปะรดท่ีเก็บเก่ียวแลว้ ซ่ึงจะถูกวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย และมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย ณ จุดเกบ็เก่ียว ตามลาํดบั 

 มูลค่ายติุธรรมของผลสับปะรด คาํนวณโดยใชว้ิธีอา้งอิงจากราคามูลค่ายติุธรรมหักประมาณการค่าใชจ่้าย 
ณ จุดเก็บเก่ียว ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพและ
ผลิตผลทางการเกษตรบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
สุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 



7 

5.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ท่ีดนิรอการขาย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดินรอการขายในราคาทุน
ซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดินรอการขาย 
ดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนออกจากบญัชี 

5.8 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์และพืชเพ่ือการใหผ้ลิตผลซ่ึงเป็นตน้สบัปะรดแสดงมูลค่า
ตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์และพืชเพ่ือการใหผ้ลิตผล คาํนวณจากราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ และคาํนวณตามประมาณการกาํลงัการ
ผลิตของเคร่ืองจกัร และประมาณการผลผลิตท่ีเกบ็เก่ียว ดงัน้ี 

ค่าพฒันาท่ีดิน 10 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 10 ถึง 25 ปี 
เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ 10 ถึง 20 ปี และ ตามประมาณการกาํลงัการผลิต 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 ถึง 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 3 ถึง 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ถึง 10 ปี 
พืชเพือ่การใหผ้ลิตผล ตามประมาณการผลผลิตท่ีเกบ็เก่ียว 

 ตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้สาํหรับการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสภาพของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนั
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ถือรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ไม่มีการคิดคา่เส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาด
วา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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5.9 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอด
อายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ
วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนจ์าํกดัมีดงัน้ี 

      อายกุารใหป้ระโยชน ์

  ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 3 ถึง 10 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีทั้ งในระดับของแต่ละสินทรัพยน์ั้ นและในระดบัของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมี
อายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

5.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมหรือบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนกังานท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

5.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า
หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตาม
สัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอด
อายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 



9 

5.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ
ด้อยค่า และจะทาํการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
คาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึง
การประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงิน
ท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้น        
ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่
สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวด
ก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงั
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่า
มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิม 

5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย   
ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับ
พนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทําการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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5.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ  

5.16 ภาษเีงนิได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

5.17 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แสดงไวใ้นงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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5.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอน
หน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) 
ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ี
สามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคญัมี
ดงัน้ี 

ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินคา้คงเหลือพิจารณาจากประมาณ
การราคาขายซ่ึงอิงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน และประมาณการตน้ทุนและค่าใชจ่้าย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ 
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้  
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 390 337 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าเช่ารับ - - 2 3 ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการรับ - - 20 13 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - - - 1 อตัราร้อยละ 3.65 ต่อปี 
ซ้ือสินคา้ - - 15 23 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 259 222  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ขายสินคา้ 2 2 - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 50 41 22 17 ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  

(หมายเหตุ 9) 
    

บริษทัยอ่ย - - 18,327 17,545 
บริษทัร่วม 1,206 1,028 20,611 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 1,919 1,486 - - 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 3,125 2,514 38,938 17,545 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 905 - 858 - 

รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 905 - 858 - 

     
เงินประกัน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 8,681 5,894 3,591 2,148 

รวมเงนิประกัน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 8,681 5,894 3,591 2,148 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 17)     
บริษทัยอ่ย - - 2,640 2,524 
บริษทัร่วม 453 652 34 223 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 8,224 9,446 1,862 5,325 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 8,677 10,098 4,536 8,072 

เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 
เพิ่มข้ึน          
ระหวา่งปี 

ลดลง           
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั บริษทัยอ่ย - 3,000 (3,000) - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใ ช้จ่ายผลประโ ยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 43 49 35 38 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 
รวม 44 50 36 39 

ภาระคํา้ประกันกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระจากการคํ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 19 

8. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เงินสด 1,721 1,620 558 590 
เงินฝากธนาคาร 57,262 74,736 24,738 38,565 
รวม 58,983 76,356 25,296 39,155 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2559 เงินฝากออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ  0.10 ถึง 0.50 ต่อปี            
(2558: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.50 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 7)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,637 2,392 20,611 17,473 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 12 21 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,649 2,413 20,611 17,473 

     
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน       
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 518,858 465,148 232,785 206,305 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 54,661 337,169 37,859 26,083 
3 - 6 เดือน 4,172 31 4,144 - 
6 - 12 เดือน - 30 - - 
เกิน 12 เดือนข้ึนไป 7,235 6,850 6,479 6,549 

รวม 584,926 809,228 281,267 238,937 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (7,230) (6,880) (6,479) (6,549) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ  577,696 802,348 274,788 232,388 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 580,345 804,761 295,399 249,861 

ลูกหนีอ่ื้น       
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 476 101 18,327 72 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 103,871 49,964 3,227 1,238 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (70) - (70) - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 104,277 50,065 21,484 1,310 
เงินทดรองพนกังาน 709 138 154 61 
รายไดค้า้งรับ 4,533 4,829 92 135 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 109,519 55,032 21,730 1,506 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 689,864 859,793 317,129 251,367 
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10. สินค้าคงเหลือ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน   
ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคา้สาํเร็จรูป 511,301 408,554 (17,555) (12,585) 493,746 395,969 
งานระหว่างทาํ 34,703 50,283 - - 34,703 50,283 
วตัถุดิบ 304,593 283,536 (23,962) (12,387) 280,631 271,149 
อะไหล่และวสัดุใชส้ิ้นเปลือง 55,363 51,951 (8,014) (8,937) 47,349 43,014 
สินคา้ระหวา่งทาง 25,817 17,943 - - 25,817 17,943 

รวม 931,777 812,267 (49,531) (33,909) 882,246 778,358 

     
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน   
ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคา้สาํเร็จรูป 356,941 242,574 (9,989) (8,824) 346,952 233,750 
งานระหว่างทาํ 5,833 3,791 - - 5,833 3,791 
วตัถุดิบ 65,253 58,603 (12,793) (12,072) 52,460 46,531 
อะไหล่และวสัดุใชส้ิ้นเปลือง 33,281 28,294 (7,967) (8,864) 25,314 19,430 
สินคา้ระหวา่งทาง 3,028 1,485 - - 3,028 1,485 

รวม 464,336 334,747 (30,749) (29,760) 433,587 304,987 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ราคาทุน 

 2559 2558 
บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จาํกดั 279,050 279,050 
บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั 25,500 25,500 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั 160,787 160,787 
รวม 465,337 465,337 

11.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั   
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ี 
ไม่มีอาํนาจควบคุม 
ในบริษทัยอ่ยสะสม 

ขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บั         
ส่วนไดเ้สียท่ี 

ไม่มีอาํนาจควบคุม 
ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จาํกดั 50 50 381 427 (46) (8) 

11.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จาํกดั 
 2559 2558 
สินทรัพยห์มุนเวียน 902 1,119 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,221 1,438 
หน้ีสินหมุนเวียน 1,022 1,285 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 338 417 
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จาํกดั 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 
รายได ้ 2,637 2,500 
ขาดทุนสุทธิ (93) (17) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (92) (17) 

สรุปรายการกระแสเงินสด 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จาํกดั 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 558 (49) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (84) (69) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (484) 121 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (10) 3 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

  บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมคือบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอยและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม บริษทัฯ
มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คิดเป็นร้อยละ 23.8173 
และร้อยละ 23.9584 ตามลาํดบั 

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ราคาทุน 644,930 644,930 644,930 644,930 
มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,894,860 2,466,355 - - 

12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผล
รับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมในระหวา่งปี 

 
741 

 
1,216 

 
- 

 
- 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
ระหวา่งปี 

 
 

(9) 

 
 

36 

 
 

- 

 
 

- 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหวา่งปี - - 259 222 

12.3 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจาํนวนเงินประมาณ 7,028 ลา้นบาท 
และ 14,980 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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12.4 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 2559 2558 
สินทรัพยห์มุนเวียน 9,361 8,807 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 10,142 8,062 
หน้ีสินหมุนเวียน 6,312 4,119 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 926 2,186 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 2559 2558 
รายได ้ 24,295 37,492 
กาํไรสุทธิสาํหรับปี 3,127 5,196 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (45) 124 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 3,082 5,320 

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ท่ีดนิรอการขาย 

 ยอดคงเหลือของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดินรอการขายแห่งหน่ึงในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบกบัราคาตลาดเป็นจาํนวณ
เงินประมาณ 7.5 ลา้นบาท 
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14. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ที่ดินและค่า

พฒันาที่ดิน 
อาคารและ        
สิ่งปลูกสร้าง 

เครื่องจกัรและ
ส่วนประกอบ 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

 
อื่นๆ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 334,725 1,167,530 2,954,980 312,745 170,953 75,504 5,016,437 
ซื้อเพิ่ม - 704 2,186 10,522 29,963 134,015 177,390 
จาํหน่าย (2,010) (368) (338,009) (19,888) (13,496) (118) (373,889) 
โอนเขา้(โอนออก) - 8,213 66,392 19,742 - (97,763) (3,416) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 332,715 1,176,079 2,685,549 323,121 187,420 111,638 4,816,522 
ซื้อเพิ่ม - 54 111 16,921 35,205 96,815 149,106 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (634) (1,864) (236,440) (15,738) (10,505) - (265,181) 
โอนเขา้(โอนออก) - 27,588 115,105 30,693 5,690 (179,076) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 332,081 1,201,857 2,564,325 354,997 217,810 29,377 4,700,447 
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 33,193 539,086 1,400,039 220,896 100,502 - 2,293,716 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 3,994 54,651 126,713 28,708 62,512 - 276,578 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - (417) (270,620) (13,428) (27,657) - (312,122) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 37,187 593,320 1,256,132 236,176 135,357 - 2,258,172 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 4,005 53,640 113,960 37,184 44,126 - 252,915 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย/           
ตดัจาํหน่าย - (1,982) (62,737) (13,370) (10,368) - (88,457) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 41,192 644,978 1,307,355 259,990 169,115 - 2,422,630 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ที่ดินและค่า

พฒันาที่ดิน 
อาคารและ        
สิ่งปลูกสร้าง 

เครื่องจกัรและ
ส่วนประกอบ 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

 
อื่นๆ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 - - 264,565 - - - 264,565 
บนัทึกเพิ่มขึ้นระหวา่งปี - - 1,341 - - - 1,341 
ลดลงจากการจาํหน่าย - - (22,050) - - - (22,050) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 - - 243,856 - - - 243,856 
บนัทึกเพิ่มขึ้นระหวา่งปี - - 186,472 - - - 186,472 
ลดลงจากการจาํหน่าย - - (175,702) - - - (175,702) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 - - 254,626 - - - 254,626 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 295,528 582,759 1,185,561 86,945 52,063 111,638 2,314,494 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 290,889 556,879 1,002,344 95,007 48,695 29,377 2,023,191 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี      
2558 (จาํนวน 204 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร) 276,578 
2559 (จาํนวน 200 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร) 252,915 



25 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดินและค่า

พฒันาที่ดิน 
อาคารและ       
สิ่งปลูกสร้าง 

เครื่องจกัรและ
ส่วนประกอบ 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

 
อื่นๆ 

สินทรัพย ์ 
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 210,114 655,574 1,513,650 132,557 79,926 2,312 2,594,133 
ซื้อเพิ่ม - - - 3,663 451 27,839 31,953 
จาํหน่าย - (368) (255,402) (10,642) (6,671) - (273,029) 
โอนเขา้ (โอนออก) - 6,174 693 9,933 1,225 (18,824) (799) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 210,114 661,380 1,258,941 135,511 74,985 11,327 2,352,258 
ซื้อเพิ่ม - - 41 5,040 1,701 49,940 56,722 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (254) (29,762) (4,405) (7,672) - (42,093) 
โอนเขา้ (โอนออก)  - 21,842 11,802 17,610 4,840 (56,094) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 210,114 682,968 1,241,022 153,756 73,854 5,173 2,366,887 
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 32,397 395,397 989,145 96,453 65,373 - 1,578,765 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 3,757 30,249 72,405 14,347 15,848 - 136,606 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - (417) (208,385) (9,507) (16,750) - (235,059) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 36,154 425,229 853,165 101,293 64,471 - 1,480,312 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 3,767 28,518 59,687 15,039 5,725 - 112,736 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย/           
ตดัจาํหน่าย - (245) (29,334) (2,384) (7,452) - (39,415) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 39,921 453,502 883,518 113,948 62,744 - 1,553,633 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดินและค่า

พฒันาที่ดิน 
อาคารและ       
สิ่งปลูกสร้าง 

เครื่องจกัรและ
ส่วนประกอบ 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

 
อื่นๆ 

สินทรัพย ์ 
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 - - 52,717 - - - 52,717 
บนัทึกเพิ่มขึ้นระหวา่งปี - - 1,341 - - - 1,341 
ลดลงจากการจาํหน่าย - - (1,846) - - - (1,846) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 - - 52,212 - - - 52,212 
ลดลงจากการจาํหน่าย - - (427) - - - (427) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 - - 51,785 - - - 51,785 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 173,960 236,151 353,564 34,218 10,514 11,327 819,734 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 170,193 229,466 305,719 39,808 11,110 5,173 761,469 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี        
2558 (จาํนวน 127 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร) 136,606 
2559 (จาํนวน 103 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร) 112,736 
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 ในปี 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดบ้นัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส่วนหน่ึงจาํนวน 
186 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า ของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 1,738 ล้านบาท (2558: 1,538 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 972 ล้านบาท   
2558: 895 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯได้นาํท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนประมาณ 358 ลา้นบาท (2558: 433            
ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

15. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินการเงินรวม 

 
เคร่ืองหมาย
การคา้ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 26,051 26,528 - 52,579 
ซ้ือเพ่ิม - - 14,547 14,547 
ตดัจาํหน่าย - (505) - (505) 
โอนออก - - (1,500) (1,500) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 26,051 26,023 13,047 65,121 
ซ้ือเพ่ิม - 464 26,775 27,239 
ตดัจาํหน่าย - (287) - (287) 
โอนเขา้ (โอนออก) - 4,053 (4,053) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 26,051 30,253 35,769 92,073 
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 13,260 - 13,260 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 5,954 - 5,954 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย - (505) - (505) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 18,709 - 18,709 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 5,305 - 5,305 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย - (41) - (41) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 23,973 - 23,973 
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 26,051 7,314 13,047 46,412 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 26,051 6,280 35,769 68,100 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เคร่ืองหมาย
การคา้ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 26,463 16,003 - 42,466 
ซ้ือเพ่ิม - - 7,797 7,797 
ตดัจาํหน่าย - (505) - (505) 
โอนออก - - (1,500) (1,500) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 26,463 15,498 6,297 48,258 
ซ้ือเพ่ิม - 430 3,110 3,540 
ตดัจาํหน่าย - (260) - (260) 
โอนเขา้ (โอนออก) - 3,069 (3,069) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 26,463 18,737 6,338 51,538 
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 9,408 - 9,408 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 3,700 - 3,700 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย - (505) - (505) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 12,603 - 12,603 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 2,996 - 2,996 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - (15) - (15) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 15,584 - 15,584 
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 26,463 2,895 6,297 35,655 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 26,463 3,153 6,338 35,954 

16. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) 2559 2558 2559 2558 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

MOR 
1.93% - 3.70% 
และ MRR 

- 
417,000 

288 
1,320,000 

- 
120,000 

59 
620,000 

รวม 417,000 1,320,288 120,000 620,059 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 1,084 - 2,415 2,524 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 306,025 295,453 135,814 139,038 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 7,593 10,098 2,121 5,548 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 362,908 305,134 93,483 51,668 
อ่ืนๆ 181,516 109,855 7,463 23,580 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 859,126 720,540 241,296 222,358 

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

    (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย(ร้อยละ) การชาํระคืน 2559 2558 2559 2558 

1 อตัราซ่ึงอา้งอิงกบัอตัรา 
THBFIX + 2.4% 

ทุกสามเดือนตามจาํนวนท่ี  
กาํหนดในสัญญาเร่ิม
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 

 
 

548,450 129,500 548,450 129,500
2 อตัราซ่ึงอา้งอิงกบัอตัรา 

BIBOR + 0.525% 
ทุกสามเดือนตามจาํนวนท่ี  
กาํหนดในสัญญาเร่ิม
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 400,000 480,000

รวม 948,450 609,500 548,450 129,500
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (171,500) (92,950) (91,500) (12,950)

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 776,950 516,550 456,950 116,550

เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วนของบริษทัฯ 

ภายใต้สัญญาเงินกู ้ บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา                   
เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไป
ตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา การหา้มก่อใหเ้กิดภาระผูกพนัแก่ทรัพยสิ์น และการดาํรงสัดส่วนของผูถื้อหุ้น    
เป็นตน้ 
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19. วงเงนิสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) การคํ้าประกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ข) การจาํนองสินทรัพยข์องบริษทัฯ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
ท่ีดิน 47 47 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 157 180 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 154 206 

ค) การมีขอ้จาํกดัวา่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจะไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัต่อทรัพยสิ์น 

20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดง                     
ไดด้งัน้ี   

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 56,682 39,778 37,125 23,359 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  6,837 6,460 3,963 3,869 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,595 2,340 1,754 1,639 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 11,513 - 11,513 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ 1,366 - 2,685 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  7,988 - 5,367 - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 8,459 - 9,345 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (4,830) (3,409) (4,686) (3,255) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 79,097 56,682 55,553 37,125 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 9,432 20,313 5,717 17,021 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 9,432 20,313 5,717 17,021 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็น
จาํนวนประมาณ 3 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 3 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 10 ปี (เฉพาะกิจการ: 10 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 

อตัราคิดลด 2.7% 4.3% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  3.0% - 4.5% 3.0% - 5.0% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0.0% - 50.0% 0.0% - 50.0% 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (4) 4 (3) 3 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  4 (4) 3 (3) 
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21. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 748,536 612,000 426,074 330,269 
ค่าเส่ือมราคา 252,915 230,249 112,736 119,926 
ค่าตดัจาํหน่าย 5,305 5,389 2,996 3,700 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 39,536 59,019 21,719 34,981 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและการใหบ้ริการ  

(ไม่รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน และค่าเส่ือมราคา) 2,962,570 2,687,626 1,979,217 1,799,674 

23. ภาษเีงนิได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี (3,963) (3,362) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (12,040) (8,443) (5,315) (5,975) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (16,003) (11,805) (5,315) (5,975) 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูย้มื - (445) - (445) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน                   
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,246 - 3,479 - 

 3,246 (445) 3,479 (445) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 781,848  1,190,742  386,235  188,942 

        
ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราภาษีเงินไดข้อง

ประเทศไทยร้อยละ 20  (156,370)  (238,148)  (77,247)  (37,788) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีถูกใชป้ระโยชนใ์นปีปัจจุบนั 

แต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอการตดับญัชี 23,463  -  23,244  - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:        
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม (851)  (5,875)  (32)  (3,964) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน 4,581  -  3,883  - 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ -  -  51,783  44,401 
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 24) 170  -  -  - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 148,150  243,235  -  - 
ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนัท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ (13,963)  -  -  - 
อ่ืนๆ (21,183)  (11,017)  (6,946)  (8,624) 

รวม 116,904  226,343  48,688  31,813 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ (16,003)  (11,805)  (5,315)  (5,975) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1,310 10,877 1,310 1,310 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 9,798 5,962 6,150 5,952 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 50,925 48,289 10,357 10,443 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 14,672 10,647 11,111 7,425 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 34,336 34,336 34,336 34,336 
อ่ืนๆ 12,083 2,407 67 2,407 

รวม 123,124 112,518 63,331 61,873 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ค่าตดัจาํหน่ายเคร่ืองหมายการคา้ (1,450) (1,160) (1,450) (1,160) 
ผลกระทบจากการคิดค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและภาษี (6,283) (4,235) (6,283) (4,235) 
อ่ืนๆ (17,501) (439) (1,381) (425) 

รวม (25,234) (5,834) (9,114) (5,820) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 97,890 106,684 54,217 56,053 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 416 ลา้นบาท (2558: 458 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 259 ลา้นบาท (2558: 371 
ลา้นบาท)) ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯและ
บริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชั่วคราวและ                    
ผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

24. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับผลิตภณัฑ์นํ้ ากะทิบรรจุ
ภาชนะผนึกและมะพร้าวฝอยอบแห้งท่ีโรงงานท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 
1308(2)/2556 เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2556 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการ
ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลาแปดปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2556) 
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รายไดข้องบริษทัฯ จาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 119 3,787 594,705 510,915 594,824 514,702 

รายไดจ้ากการส่งออก 82,907 34,176 2,095,589 1,717,966 2,178,496 1,752,142 

รวมรายไดจ้ากการขาย 83,026 37,963 2,690,294 2,228,881 2,773,320 2,266,844 

นอกจากนั้น บริษทัย่อยแห่งหน่ึงยงัไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับ
ผลิตภณัฑ์นํ้ าพืชผกัผลไม้ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1733(2)/2549 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2549 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับ
กาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลาแปดปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 1 เมษายน 2551)  

รายไดข้องบริษทัยอ่ยดงักล่าว จาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 490,260 2,113,798 2,330,516 642,769 2,820,776 2,756,567 

รายไดจ้ากการส่งออก 88,242 403,211 345,682 922 433,924 404,133 

รวมรายไดจ้ากการขาย 578,502 2,517,009 2,676,198 643,691 3,254,700 3,160,700 

25. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

26. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัคือคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกั     

และผลไม ้ เครื่องดื่ม อื่น ๆ งบการเงินรวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,394 1,863 2,788 2,670 91 145 5,273 4,678 

กาํไรขั้นตน้ 340 146 1,090 920 26 - 1,456 1,066 
รายไดอ้ื่น       94 221 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (825) (877) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (644) (376) 

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้   81 34 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       741 1,216 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงนิได้       822 1,250 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (40) (59) 
ภาษีเงินได ้       (16) (12) 

กําไรสําหรับปี       766 1,179 
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  ส่วนงานทางภูมิศาสตร์สาํหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

ขายสินคา้ในประเทศ 
ขายสินคา้ 

ในต่างประเทศ งบการเงินรวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,625 2,476 2,648 2,202 5,273 4,678 

กาํไรขั้นตน้ 586 842 870 224 1,456 1,066 

27. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นราย
เดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่
แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย
จาํนวน 14 ลา้นบาท (2558: 13 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 7 ลา้นบาท (2558: 6 ลา้นบาท)) 

28. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้       

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 120.1 0.25 
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 110.6 0.23 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2559 230.7 0.48 
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29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

29.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ืออาคาร
และส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ คงเหลือเป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้น) 
สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
บาท 6 - 1 - 

29.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและโกดงั การเช่ารถ การเช่าเคร่ืองใช้
สาํนกังาน รวมทั้งสญัญาจา้งบริการต่างๆ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ
ตามสัญญาดงักล่าวดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

จ่ายชาํระภายใน     
1 ปี 71 70 24 20 
2 ถึง 5 ปี 96 95 26 30 
มากกว่า 5 ปี 11 13 - - 

29.3 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ป็น
จาํนวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
หนงัสือคํ้าประกนั 44 30 19 12 
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30. ลําดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนี้สินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายตุิธรรม ดงันี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุธิรรม         
ตราสารอนุพนัธ์          
สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 43 - 43 - 69 - 69 

หนีส้ินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
ตราสารอนุพนัธ์          
สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 344 - 344 - - - - 
         

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุธิรรม         
ตราสารอนุพนัธ์          
สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - - - - - - - - 

หนีส้ินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
ตราสารอนุพนัธ์          
สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 337 - 337 - - - - 
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31. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน            
ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ 
นอกจากน้ี  การใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
ฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้ง
สูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี เงินให้กูย้ืม และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน                     
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วน
ใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดใน
ปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)       
ไดด้งัน้ี       
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
  มากกว่า 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
 (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1 58 59 หมายเหตุ 8 
เงินลงทุนชัว่คราว 4 - - - 4 0.95 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 690 690 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1 - - - 1 0.95 

 5 - 1 748 754  

หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 417 - - - 417 หมายเหตุ 16 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 859 859 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 948 - 948 หมายเหตุ 18 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - 1 - - 1 4.47 

 417 1 948 859 2,225  
  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
  มากกว่า 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
 (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 2 74 76 หมายเหตุ 8 
เงินลงทุนชัว่คราว 4 - - - 4 0.95 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 860 860 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1 - - - 1 0.95 

 5 - 2 934 941  

หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 1,320 - - - 1,320 หมายเหตุ 16 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 721 721 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 610 - 610 หมายเหตุ 18 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1 1 - - 2 4.47 - 4.78 

 1,321 1 610 721 2,653  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
  มากกว่า 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
 (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1 24 25 หมายเหตุ 8 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 317 317 - 

 - - 1 341 342  

หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 120 - - - 120 หมายเหตุ 16 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 241 241 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 548 - 548 หมายเหตุ 18 

 120 - 548 241 909  
  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
  มากกว่า 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
 (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1 38 39 หมายเหตุ 8 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 251 251 - 

 - - 1 289 290  

หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 620 - - - 620 หมายเหตุ 16 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 222 222 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 130 - 130 หมายเหตุ 18 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1 - - - 1 4.78 

 621 - 130 222 973  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายสุัญญาไม่
เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย           

สกลุเงิน 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 7 7 1 1 38.83 36.04 
เยนญ่ีปุ่น - - 2 - 0.31 0.30 
       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย           

สกลุเงิน 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 7 6 - - 35.03 36.04 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
ซ่ึงครบกาํหนดภายในหน่ึงปีคงเหลือดงัน้ี 

 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

สกลุเงิน 
จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน 
ท่ีขาย 

จาํนวน 
ท่ีซ้ือ 

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

 
 2558 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

สกลุเงิน 
จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน           
ท่ีขาย 

จาํนวน           
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.5 0.8 2.5 - 35.48 - 36.28 34.24 - 36.25 
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31.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น 
เงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯและบริษทัย่อยจึง
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน ส่วนตราสารอนุพนัธ์แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณตามหลกัเกณฑ์
การประเมินมูลค่าท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไปหากกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น
อิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าท่ี
เหมาะสม 

32. การบริหารจดัการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัทย่อย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้าง
ทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้น
ให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ  วนัท่ี  31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.89 : 1     
(2558: 1.54 : 1) และเฉพาะบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.56 : 1 (2558: 1.19 : 1) 

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างของ
กิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนสาํหรับกิจการแปรรูปผลไมใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ยของบริษทัฯท่ีจะจดัตั้งข้ึนใหม่ 
ปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหวา่งดาํเนินการตามกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

34. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 งบการเงินรวม 
 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
สินคา้คงเหลือ 778,358 808,684 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,314,494 2,284,168 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,677,508 5,337,909 2,266,844 2,266,844 
รายไดอ่ื้น 221,527 252,499 332,814 365,881 
ตน้ทุนขายและบริการ 3,611,178 3,635,920 2,075,497 2,108,564 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 877,248 1,430,458 96,014 87,298 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 375,682 489,103 202,884 211,600 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้ 

35. การอนุมตังิบการเงนิ 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2560 
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