
 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 



 

 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม       
และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น 
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงิน  
เฉพาะกิจการของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ   
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559        
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั 
ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้
เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงานลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2559 



บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 205,244               76,356                 175,716               39,155                 
เงินลงทุนชัว่คราว 3,845                   3,801                   -                          -                          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 449,322               859,793               126,886               251,367               
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                          -                          3,000                   -                          
สินคา้คงเหลือ 6 720,911               778,519               245,672               304,987               
สินทรัพยชี์วภาพ 1.3 1,553                   -                          -                          -                          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือวตัถุดิบ 47,586                 14,861                 47,586                 8,468                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 60,470                 20,880                 16,925                 7,268                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,488,931            1,754,210            615,785               611,245               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1,016                   1,016                   -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          465,337               465,337               
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 2,635,483            2,466,355            644,930               644,930               
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7,270                   7,270                   7,270                   7,270                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,235,303            2,314,333            775,090               819,734               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 44,765                 46,412                 35,672                 35,655                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 13 103,679               106,684               51,996                 56,053                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16,188                 18,664                 5,565                   8,890                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,043,704            4,960,734            1,985,860            2,037,869            

รวมสินทรัพย์ 6,532,635            6,714,944            2,601,645            2,649,114            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 267,470               1,320,288            2,470                   620,059               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 10 865,688               720,540               196,322               222,358               
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 632                      1,564                   -                          932                      
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 11 163,875               92,950                 83,875                 12,950                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 710                      3,044                   -                          -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 40,332                 19,508                 26,373                 4,072                   

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,338,707            2,157,894            309,040               860,371               

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 158                      632                      -                          -                          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 819,825               516,550               479,825               116,550               
ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 2,837                   2,406                   -                          -                          
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 63,752                 56,683                 41,413                 37,125                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 886,572               576,271               521,238               153,675               

รวมหนีสิ้น 2,225,279            2,734,165            830,278               1,014,046            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
         หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000               500,000               500,000               500,000               
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้
         หุน้สามญั 482,579,640 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 482,580               482,580               482,580               482,580               
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย
   ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 1,494                   1,494                   -                          -                          
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม
   โดยไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม (135,870)              (73,901)                -                          -                          
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 26,011                 18,078                 -                          -                          
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 50,000                 50,000                 50,000                 50,000                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,498,546            3,081,058            1,238,787            1,102,488            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (39,980)                6,110                   -                          -                          
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,882,781            3,565,419            1,771,367            1,635,068            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 424,575               415,360               -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,307,356            3,980,779            1,771,367            1,635,068            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,532,635            6,714,944            2,601,645            2,649,114            
-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,176,078           1,041,239           527,211              422,152              
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 7 -                          -                          110,964              110,964              
   รายไดค้่าสนบัสนุนทางการตลาด -                          12,910                -                          -                          
   อ่ืนๆ 25,481                34,874                22,541                11,474                

รวมรายได้ 1,201,559           1,089,023           660,716              544,590              

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 868,327              757,987              498,531              385,525              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 242,179              210,066              16,614                20,341                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 108,461              96,123                64,890                42,798                

รวมค่าใช้จ่าย 1,218,967           1,064,176           580,035              448,664              

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ (17,408)               24,847                80,681                95,926                
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 75,935                318,108              -                          -                          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิภาษเีงินได้ 58,527                342,955              80,681                95,926                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (9,353)                 (12,334)               (5,439)                 (7,209)                 

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 49,174                330,621              75,242                88,717                
ภาษีเงินได้ 13 (1,589)                 (8,290)                 505                     186                     

กําไรสําหรับงวด 47,585                322,331              75,747                88,903                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (20,219)               50,287                -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (20,219)               50,287                -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 27,366                372,618              75,747                88,903                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 45,054                314,290              75,747                88,903                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,531                  8,041                  

47,585                322,331              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                          -                          
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 24,835                364,577              75,747                88,903                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,531                  8,041                  

27,366                372,618              
-                          -                          

กําไรต่อหุ้น (บาท)
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.09                    0.65                    0.16                    0.18                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,961,555           3,468,133           2,097,481           1,539,632           
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 7 -                          -                          258,917              148,028              
   รายไดค้่าสนบัสนุนทางการตลาด -                          60,337                -                          -                          
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          7,671                  -                          10,314                
   อ่ืนๆ 58,287                129,957              53,628                89,951                

รวมรายได้ 4,019,842           3,666,098           2,410,026           1,787,925           

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 2,892,920           2,600,388           1,748,147           1,415,239           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 648,393              635,269              88,406                61,908                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 311,694              267,040              186,431              118,242              

รวมค่าใช้จ่าย 3,853,007           3,502,697           2,022,984           1,595,389           

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 166,835              163,401              387,042              192,536              
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 528,172              939,007              -                          -                          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 695,007              1,102,408           387,042              192,536              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (30,093)               (46,696)               (15,953)               (28,431)               

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 664,914              1,055,712           371,089              164,105              
ภาษีเงินได้ 13 (9,489)                 (31,426)               (4,056)                 (10,677)               

กําไรสําหรับงวด 655,425              1,024,286           367,033              153,428              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียน
   อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          1,782                  -                          1,782                  
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (46,090)               35,049                -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (46,090)               36,831                -                          1,782                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 609,335              1,061,117           367,033              155,210              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 646,210              995,560              367,033              153,428              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 9,215                  28,726                

655,425              1,024,286           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                      -                      
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 600,120 1,032,391           367,033              155,210              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 9,215                  28,726                

609,335              1,061,117           
-                      -                      

กําไรต่อหุ้น (บาท)
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.34                    2.06                    0.76                    0.32                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

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 482,580                     1,510                         (74,686)                      9,306                         50,000                       1,892,590                  (1,782)                        (29,432)                      (31,214)                      2,330,086                  424,891                     2,754,977                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                995,560                     -                                -                                -                                995,560                     28,726                       1,024,286                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                -                                1,782                         35,049                       36,831                       36,831                       -                                36,831                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                995,560                     1,782                         35,049                       36,831                       1,032,391                  28,726                       1,061,117                  

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                (15)                            741                            5,725                         -                                -                                -                                -                                -                                6,451                         -                                6,451                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 482,580                     1,495                         (73,945)                      15,031                       50,000                       2,888,150                  -                                5,617                         5,617                         3,368,928                  453,617                     3,822,545                  

-                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 482,580                     1,494                         (73,901)                      18,078                       50,000                       3,081,058                  -                                6,110                         6,110                         3,565,419                  415,360                     3,980,779                  

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกี่ยวกบัเกษตรกรรม (หมายเหตุ 3) -                                -                                -                                -                                -                                2,012                         -                                -                                -                                2,012                         -                                2,012                         

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                646,210                     -                                -                                -                                646,210                     9,215                         655,425                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                (46,090)                      (46,090)                      (46,090)                      -                                (46,090)                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                646,210                     -                                (46,090)                      (46,090)                      600,120                     9,215                         609,335                     

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วมโดยไม่สูญเสีย

   อาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม -                                -                                (61,969)                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                (61,969)                      -                                (61,969)                      

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                -                                -                                7,933                         -                                -                                -                                -                                -                                7,933                         -                                7,933                         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                                -                                -                                -                                -                                (230,734)                    -                                -                                -                                (230,734)                    -                                (230,734)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 482,580                     1,494                         (135,870)                    26,011                       50,000                       3,498,546                  -                                (39,980)                      (39,980)                      3,882,781                  424,575                     4,307,356                  

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

มูลค่ายตุิธรรมของ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - สัญญาแลกเปลี่ยน รวมองคป์ระกอบอื่น

และชาํระแลว้  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร อตัราดอกเบี้ยเงินกูย้มื ของส่วนของผูถ้ือหุน้ รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 482,580                 50,000                     919,521                  (1,782)                     (1,782)                           1,450,319                 

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                               153,428                  -                              -                                    153,428                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                               -                              1,782                      1,782                            1,782                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                               153,428                  1,782                      1,782                            155,210                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 482,580                 50,000                     1,072,949               -                              -                                    1,605,529                 

-                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 482,580                 50,000                     1,102,488               -                              -                                    1,635,068                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                               367,033                  -                              -                                    367,033                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                             -                               (230,734)                 -                              -                                    (230,734)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 482,580                 50,000                     1,238,787               -                              -                                    1,771,367                 

-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 664,914            1,055,712         371,089            164,105            
ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 186,011            175,309            86,753              94,036              
   โอนกลบัคา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2)                     -                       -                       -                       
   รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 12,904              (44,000)            13,422              (45,312)            
   ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 15,812              -                       7,931                -                       
   กาํไรจากมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 1,553                -                       -                       -                       
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (206)                 (1,314)              (165)                 17                     
   การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ (392)                 -                       (398)                 -                       
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       (7,671)              -                       (10,314)            
   กาํไรจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (2,851)              (30,323)            (312)                 (10,784)            
   กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                       (37,720)            -                       (37,720)            
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,069                6,599                4,288                4,131                
   ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 247                   -                       -                       -                       
   รายไดเ้งินปันผล -                       -                       (258,917)          (148,028)          
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (528,172)          (939,007)          -                       -                       
   รายไดด้อกเบ้ียรับ -                       (63)                   -                       (725)                 
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 30,093              46,696              15,953              28,431              
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 386,980            224,218            239,644            37,837              
สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 410,642            24,793              124,635            1,729                
   สินคา้คงเหลือ 27,798              210,200            37,962              139,520            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (71,922)            (2,664)              (50,433)            (4,627)              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,476                1,067                3,326                (7)                     
หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 178,307            14,330              (21,211)            38,497              
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,319              68,474              22,302              2,108                
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 184                   (2,879)              -                       (2,725)              

เงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 951,784            537,539            356,225            212,332            
   จ่ายดอกเบ้ีย (30,971)            (48,441)            (16,416)            (29,541)            
   (จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้ (5,311)              (14,609)            2,056                (1,278)              

 เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 915,502            474,489            341,865            181,513            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (44)                   (61)                   -                       -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                       -                       (3,000)              33,500              
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       12,494              -                       12,494              
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 4,739                84,794              610                   62,955              
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                       48,734              -                       48,734              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (130,187)          (88,021)            (40,549)            (17,606)            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,281)              (3,695)              (6,227)              (1,878)              
เงินปันผลรับ 258,917            148,028            258,917            148,028            
ดอกเบ้ียรับ -                       63                     -                       725                   

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 124,144            202,336            209,751            286,952            

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง (1,052,818)       (554,834)          (617,589)          (430,000)          
เงินสดจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าการเงิน (1,406)              (3,915)              (932)                 (3,166)              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 480,500            129,500            480,500            129,500            
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (106,300)          (214,769)          (46,300)            (149,000)          
เงินปันผลจ่าย (230,734)          -                       (230,734)          -                       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (910,758)          (644,018)          (415,055)          (452,666)          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 128,888            32,807              136,561            15,799              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 76,356              41,657              39,155              18,045              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 205,244            74,464              175,716            33,844              
-                       -                       -                       -                       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 9,333                7,367                3,451                1,129                
   รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                       5,325                -                       4,002                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น                     
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลังว ันท่ี  1 มกราคม  2559 มาถือปฏิบัติ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ                     
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ี 
ดงัต่อไปน้ี  
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม และแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการวัดมูลค่าและรับรู้
รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 และแนวปฏิบติัทางการบญัชีฯ น้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือกาํหนดวิธีปฏิบติัทาง
บญัชีสําหรับสัตวห์รือพืชท่ีมีชีวิต (“สินทรัพยชี์วภาพ”) และผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวไดจ้ากสินทรัพยชี์วภาพ 
(“ผลิตผลทางการเกษตร”) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรโดยมีหลกัการดงัน้ี 

 - วดัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพ เม่ือเร่ิมแรกและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกั
ตน้ทุนในการขาย  

- กรณีสินทรัพยชี์วภาพนั้นเป็นพืชเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer plant) ให้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ อยา่งไรกต็ามยงัคงถือ
วา่ผลผลิตท่ีเจริญเติบโตจากพืชเพ่ือการใหผ้ลิตผลเป็นสินทรัพยชี์วภาพซ่ึงตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพย์
ชีวภาพ เม่ือเร่ิมแรกและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

 - วดัมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย ณ จุดเกบ็เก่ียว  

 การนาํมาตรฐานขา้งตน้มาใช้ทาํให้บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัประเภทตน้สับปะรดซ่ึงเป็นพืชเพ่ือการให้
ผลิตผล (Bearer plant) จากเดิมบนัทึกในบญัชีสินคา้คงเหลือไปบนัทึกเป็นบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และวดัมูลค่าผลสับปะรดท่ียงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียว (สินทรัพยชี์วภาพ) และผลสับปะรดท่ีเก็บเก่ียวแลว้ (ผลิตผล
ทางการเกษตร) ดว้ยวิธีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย ผลสะสมของการเปล่ียนแปลง
นโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน               
งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก
การนาํมาตรฐานฉบบัใหม่มาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.3 

3. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือ
ปฏิบัต ิ

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 1.3 และ ขอ้ 2 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัในระหว่างงวดปัจจุบนั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรรม โดยกิจการได้
เลือกปรับ ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  

ผลการเปล่ียนแปลงน้ีทาํให้มีการปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวดของบริษทัฯและบริษทัย่อยในงบการเงินรวม
เพ่ิมข้ึน 2 ลา้นบาท ซ่ึงผลสะสมของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 5)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 207 2,392 33,408 17,473 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 19 21 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 226 2,413 33,408 17,473 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน       
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 322,610 465,148 36,610 206,305 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 61,893 337,169 42,610 26,083 
3 - 6 เดือน 438 31 9 - 
6 - 12 เดือน 5 30 - - 
เกิน 12 เดือนข้ึนไป 6,808 6,850 6,479 6,549 

รวม 391,754 809,228 85,708 238,937 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6,878) (6,880) (6,549) (6,549) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ  384,876 802,348 79,159 232,388 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 385,102 804,761 112,567 249,861 

ลูกหนีอ่ื้น       
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 691 101 12,590 72 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 56,138 49,964 1,118 1,238 
เงินทดรองพนกังาน 2,104 138 578 61 
รายไดค้า้งรับ 5,287 4,829 33 135 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 64,220 55,032 14,319 1,506 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 449,322 859,793 126,886 251,367 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการ                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 103 87 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
ค่าเช่ารับ - - - 1 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการรับ - - 6 4 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ - - 2 1 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
รายการธุรกิจกับบริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 111 111  
รายการธุรกิจกบับริษทัทีเ่กีย่วข้องกัน      
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 13 9 6 3 ราคาตลาด 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 292 253 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
ค่าเช่ารับ - - 1 2 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการรับ - - 15 10 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ - - 11 19 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
รายการธุรกิจกับบริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 259 148  
รายการธุรกิจกบับริษทัทีเ่กีย่วข้องกัน      
ขายสินคา้ - 2 - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 37 29 17 12 ราคาตลาด 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 

 (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  

(หมายเหตุ 4) 
    

บริษทัยอ่ย - - 45,904 17,545 
บริษทัร่วม 148 1,028 94 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 769 1,486 - - 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 917 2,514 45,998 17,545 

     
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 3,000 - 

รวมเงนิให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - - 3,000 - 

     
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 2,231 - 858 - 

รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 2,231 - 858 - 

     
เงินประกัน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 6,790 5,894 2,828 2,148 

รวมเงนิประกัน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 6,790 5,894 2,828 2,148 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 1,174 2,524 
บริษทัร่วม 29 652 22 223 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 6,297 9,446 1,926 5,325 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 6,326 10,098 3,122 8,072 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี         
31 ธนัวาคม 2558 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ยื้ม ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 
 

เพิม่ข้ึนระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2559 
  (ตรวจสอบแลว้)   
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั บริษทัย่อย - 3,000 3,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 10 12 7 10 
รวม 10 12 7 10 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 35 35 28 27 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 
รวม 36 36 29 28 
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6. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสําหรับ            
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 33,909 29,760 
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น    
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหว่างงวด  12,904 13,422 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 46,813 43,182 

7. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

7.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน มูลคา่ตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

บริษทั 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 644,930 644,930 2,635,483 2,466,355 

   

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน มูลคา่ตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

บริษทั 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 644,930 644,930 644,930 644,930 
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7.2 ส่วนแบ่งกําไรและเงนิปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร
จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะ
กิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน          
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหว่างงวด 

 2559 2558 2559 2558 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 75,935 318,108 110,964 110,964 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน          
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหว่างงวด 

 2559 2558 2559 2558 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 528,172 939,007 258,917 148,028 

8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 2,314,333 819,734 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 104,715 39,943 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (1,889) (298) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (181,856) (84,289) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 2,235,303 775,090 
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9. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม

2558 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม

2558 
   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 2,470 288 2,470 59 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.93% - 3.50% 

และ MRR 265,000 1,320,000 - 620,000 
รวม 267,470 1,320,288 2,470 620,059 

10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 920 - 1,085 2,524 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 293,263 295,453 104,393 139,038 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 5,406 10,098 2,037 5,548 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 438,425 305,134 82,488 51,668 
เจา้หน้ีอ่ืน 127,674 109,855 6,319 23,580 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 865,688 720,540 196,322 222,358 
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11. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2559                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 609,500 129,500 
กูเ้พ่ิมในระหวา่งงวด 480,500 480,500 
จ่ายคืนเงินกู ้ (106,300) (46,300) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 983,700 563,700 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (163,875) (83,875) 

เงนิกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถงึกําหนดชําระ      
ภายในหน่ึงปี 819,825 479,825 

เง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขภายใตส้ัญญาเงินกูย้มืระยะยาวเช่นเดียวกบัท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

12. วงเงนิสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) การจาํนองสินทรัพยข์องบริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
สินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดิน 47 47 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 169 180 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 185 206 

ข) การมีขอ้จาํกดัว่าบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจะไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัต่อทรัพยสิ์น 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (2,504) (8,311) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 915 21 505 186 

ภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (1,589) (8,290) 505 186 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (6,484) (18,102) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (786) (13,324) (1,837) (10,677) 

ใชป้ระโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมาระหวา่งงวด (2,219) - (2,219) - 

ภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (9,489) (31,426) (4,056) (10,677) 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั              
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื - (445) - (445) 

14. เงนิปันผล 

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 
รวมเงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 230.7 0.48 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกั        
และผลไม้ เครื่องดื่ม อื่น ๆ งบการเงินรวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 428 318 732 702 16 21 1,176 1,041 

กําไรขั้นต้น 76 8 234 269 (2) 6 308 283 
รายไดอ้ื่น       25 47 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (242) (210) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (108) (96) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงินได้    (17) 24 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       76 318 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงนิได้       59 342 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (9) (12) 
ภาษีเงินได ้       (2) (8) 

กําไรสําหรับงวด       48 322 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกั        

และผลไม้ เครื่องดื่ม อื่น ๆ งบการเงินรวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,799 1,243 2,091 2,103 72 122 3,962 3,468 

กําไรขั้นต้น 256 83 792 791 21 (6) 1,069 868 
รายไดอ้ื่น       58 198 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (648) (636) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (312) (267) 

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้    167 163 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       528 939 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงนิได้       695 1,102 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (30) (47) 
ภาษีเงินได ้       (10) (31) 

กําไรสําหรับงวด       655 1,024 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15 

 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 แสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

ขายสินคา้ในประเทศ 
ขายสินคา้ 

ในต่างประเทศ งบการเงินรวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 666 601 510 440 1,176 1,041 

กาํไรขั้นตน้ 275 240 33 43 308 283 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

ขายสินคา้ในประเทศ 
ขายสินคา้ 

ในต่างประเทศ งบการเงินรวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,944 1,970 2,018 1,498 3,962 3,468 

กาํไรขั้นตน้ 734 708 335 160 1,069 868 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกาํหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                    
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 

16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

16.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ คงเหลือเป็นจาํนวน
เงินดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บาท 30 - - - 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและโกดงั การเช่ารถ การเช่าเคร่ืองใช้
สาํนกังาน รวมทั้งสญัญาจา้งบริการต่างๆ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาดงักล่าวดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายชาํระภายใน     
1 ปี 75 70 25 20 
2 ถึง 5 ปี 94 95 29 30 
มากกว่า 5 ปี 13 13 - - 

16.3 หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือคํ้าประกนั 41 30 12 12 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  
 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย           

สกลุเงิน 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม    

2558 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม    

2558 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม     

2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5 7 1 1 34.70 36.04 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย           

สกลุเงิน 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม    

2558 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม    

2558 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม     

2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4 6 - - 34.70 36.04 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงครบกาํหนดภายในหน่ึงปีคงเหลือ
ดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

สกลุเงิน 
จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน 
ท่ีขาย 

จาํนวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3 1 3 - 34.68 - 35.20 34.67 - 35.70 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

สกลุเงิน 
จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน           
ท่ีขาย 

จาํนวน           
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3 1 3 - 35.48 - 36.28 34.24 - 36.25 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

18 

18. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

สินคา้คงเหลือ 778,519 808,684 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,314,333 2,284,168 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,041,239 1,180,907 422,152 422,152 
รายไดอ่ื้น 47,784 48,354 122,438 122,432 
ตน้ทุนขายและบริการ 757,987 753,870 385,525 383,495 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 210,066 326,394 20,341 17,889 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 96,123 124,152 42,798 47,274 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,468,133 3,914,042 1,539,632 1,539,632 
รายไดอ่ื้น  197,965 239,932 248,293 290,260 
ตน้ทุนขายและบริการ 2,600,388 2,637,523 1,415,239 1,457,206 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 635,269 1,000,603 61,908 55,661 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 267,040 352,447 118,242 124,489 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้ 

19. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
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