
 

 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2560 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ  ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                                     
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                                                  
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั                
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบ           
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ                           
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค     
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 1 และ 9 เก่ียวกบักำรโอนส่วนงำนส ำหรับกำรแปรรูป
ผลไมใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ย ทั้งน้ีขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน               
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                                                              
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ   
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ือง  
เหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกขำยเป็นรำยกำรท่ีมีมูลค่ำท่ีเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินและเป็นรำยกำรท่ีส่งผลกระทบต่อ        
ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัโดยตรง ประกอบกบักลุ่มบริษทัเขำ้ท ำสัญญำกบัลูกคำ้ซ่ึงเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น
สัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้มีควำมหลำกหลำย เช่น รำยกำรส่งเสริมกำรขำย ส่วนลดต่ำง ๆ รวมทั้งกำรใหส่้วนลดพิเศษ
เพื่อกระตุน้ยอดขำย ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัเป็นพิเศษต่อกำรรับรู้รำยได ้ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่รำยไดจ้ำกกำร
ขำยถูกรับรู้ในบญัชีถูกงวดและในจ ำนวนท่ีเหมำะสม 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้การสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและขยายขอบเขต
การตรวจสอบในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี ตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชี วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 
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เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม 

บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สียในงบแสดงฐานะการเงินรวม และมีส่วนแบ่งก าไร
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินและ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวม 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบถำมผูบ้ริหำรถึงควำมมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัในบริษทัร่วมเพื่อประเมินความเหมาะสมของ
การบนัทึกรายการเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมของฝ่ายบริหาร กำรประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบญัชีท่ีบริษทัร่วมใช ้และการบนัทึกรายการระหวา่งกนั นอกจากนั้นขา้พเจา้ยงัไดข้องบการเงินท่ีผา่นการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัร่วมดงักล่าวเพื่อทดสอบการค านวณมูลค่าส่วนแบ่งก าไรจาก    
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมวา่เป็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ี
บริษทัฯมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าว ตลอดจนไดต้รวจสอบความเหมาะสมของการเปิดเผยขอ้มูลใน                                     
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้  
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่                                               
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ         
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัย                                        
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน         
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง      
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก        
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                  
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
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• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง                           
ผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

ศุภชยั ปัญญำวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 16 กุมภำพนัธ์ 2561 



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 199,464,462      58,983,257        64,660,653        25,295,630        

เงินลงทุนชวัคราว 4,907,078           3,846,390           -                          -                          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 6, 7 573,737,682      689,864,254      39,580,308        317,129,277      

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั 6 -                          -                          8,000,000           -                          

สินคา้คงเหลือ 8 915,877,077      882,245,761      50,201,989        433,586,623      

สินทรัพยชี์วภาพ 2,952,979           2,800,857           -                          -                          

เงินจ่ายล่วงหนา้ 10,851,311        14,188,871        4,150,159           7,583,343           

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 73,436,307        46,582,571        36,797,882        13,031,935        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,781,226,896   1,698,511,961   203,390,991      796,626,808      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั -                          1,016,000           -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                          -                          1,615,336,907   465,336,902      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 3,030,377,429   2,894,859,580   644,929,739      644,929,739      

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน - ทดิีนรอการขาย 7,269,561           7,269,561           7,269,561           7,269,561           

ทดิีน อาคารและอปุกรณ์ 11 1,970,631,489   2,023,191,014   367,072,327      761,469,255      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 72,458,309        68,099,837        33,547,307        35,954,345        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 19 56,798,126        97,889,724        13,677,086        54,217,114        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 19,667,436        17,983,295        4,283,470           6,117,218           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,157,202,350   5,110,309,011   2,686,116,397   1,975,294,134   

รวมสินทรัพย์ 6,938,429,246   6,808,820,972   2,889,507,388   2,771,920,942   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 720,845,467      417,000,000      140,000,000      120,000,000      

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 6, 13 805,380,737      859,126,100      102,650,369      241,296,027      

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทถึีงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 14 197,500,000      171,500,000      86,200,000        91,500,000        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,960,759           2,247,671           -                          -                          

หนีสินหมุนเวยีนอนื 43,572,043        57,816,502        4,254,613           35,285,354        

รวมหนสิีนหมุนเวียน 1,771,259,006   1,507,690,273   333,104,982      488,081,381      

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 709,450,000      776,950,000      487,445,000      456,950,000      

ประมาณการตน้ทุนการรือถอน 1,254,600           2,649,600           -                          -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 85,849,430        79,096,614        23,173,843        55,553,001        

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 796,554,030      858,696,214      510,618,843      512,503,001      

รวมหนสิีน 2,567,813,036   2,366,386,487   843,723,825      1,000,584,382   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

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      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   ทบีริษทัฯซือในราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 9 (80,767,243)       -                          -                          -                          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วมทีซือในราคาตาํกวา่มูลค่าตามบญัชี 1,494,466           1,494,466           -                          -                          

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของบริษทัร่วม

   โดยไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม (135,832,635)     (135,832,635)     -                          -                          

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 36,872,134        28,433,655        -                          -                          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 17 50,000,000        50,000,000        50,000,000        50,000,000        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,155,881,429   3,650,873,429   1,513,203,923   1,238,756,920   

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้ (139,611,581)     (3,216,208)         -                          -                          

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,370,616,210   4,074,332,347   2,045,783,563   1,771,336,560   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                          368,102,138      -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,370,616,210   4,442,434,485   2,045,783,563   1,771,336,560   

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,938,429,246   6,808,820,972   2,889,507,388   2,771,920,942   

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การดาํเนินงานต่อเนือง

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,869,664,652      5,273,206,676      420,855,191         384,452,973         

รายไดอื้น

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 9, 10 -                            -                            343,197,326         258,917,162         

   รายไดค้า่สนบัสนุนทางการตลาด -                            -                            20,631,783           19,925,917           

   อืนๆ 81,946,050           93,760,294           14,124,485           5,451,008             

รวมรายได้ 4,951,610,702      5,366,966,970      798,808,785         668,747,060         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 3,520,043,096      3,816,732,538      270,447,710         237,932,513         

คา่ใชจ่้ายในการขาย 719,447,247         824,976,270         66,503,418           6,769,320             

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 502,091,418         457,732,891         204,643,632         221,199,637         

คา่ใชจ่้ายอืน

   คา่เผือหนีสงสัยจะสูญ -                            419,926                -                            -                            

   คา่เผือการดอ้ยคา่ของเครืองจกัรและอุปกรณ์ 11 5,523,512             186,471,519         5,523,512             -                            

รวมค่าใช้จ่าย 4,747,105,273      5,286,333,144      547,118,272         465,901,470         

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 204,505,429         80,633,826           251,690,513         202,845,590         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 600,610,257         740,749,858         -                            -                            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิภาษเีงนิได้ 805,115,686         821,383,684         251,690,513         202,845,590         

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (53,840,067)          (39,535,509)          (35,505,647)          (21,718,547)          

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 751,275,619         781,848,175         216,184,866         181,127,043         

ภาษีเงินได้ 19 (47,497,632)          (16,002,513)          (40,540,028)          (5,315,062)            

กาํไรสําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนือง 703,777,987         765,845,662         175,644,838         175,811,981         

การดาํเนินงานทียกเลกิ (โอนส่วนงานไปให้บริษทัย่อย)

กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                            -                            296,441,533         205,108,332         

กาํไรสําหรับงวด 703,777,987         765,845,662         472,086,371         380,920,313         

การดาํเนินงานต่อเนือง

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม 10 (136,395,373)        (9,325,727)            -                            -                            

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษเีงินได้ (136,395,373)        (9,325,727)            -                            -                            

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษเีงินได้ 16 -                            (14,566,193)          -                            (13,917,530)          

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษเีงินได้ -                            (14,566,193)          -                            (13,917,530)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี (136,395,373)        (23,891,920)          -                            (13,917,530)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 567,382,614         741,953,742         472,086,371         367,002,783         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

   กาํไรจากการดาํเนินงานตอ่เนือง 702,647,368         813,638,314         175,644,838         175,811,981         

   กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก

      (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) - -                            296,441,533         205,108,332         

702,647,368         813,638,314         472,086,371         380,920,313         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   กาํไรจากการดาํเนินงานตอ่เนือง 1,130,619             (47,792,652)          

1,130,619             (47,792,652)          

703,777,987         765,845,662         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม -                            -                            

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

   กาํไรจากการดาํเนินงานตอ่เนือง 566,251,995         789,746,394         175,644,838         161,894,451         

   กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก

      (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) -                            -                            296,441,533         205,108,332         

566,251,995         789,746,394         472,086,371         367,002,783         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   กาํไรจากการดาํเนินงานตอ่เนือง 1,130,619             (47,792,652)          

1,130,619             (47,792,652)          

567,382,614         741,953,742         

-                            -                            

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 20

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

      กาํไรตอ่หุน้จากการดาํเนินงานตอ่เนือง 1.46                      1.69                      0.36                      0.36                      

      กาํไรตอ่หุน้จากการดาํเนินงานทียกเลิก

         (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) -                        -                        0.62                      0.43                      

1.46                      1.69                      0.98                      0.79                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปลียนแปลง

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ส่วนของ

ของบริษทัยอ่ยทีบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยของ ของบริษทัร่วมโดย ส่วนทุนจากการจ่าย ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มี

ทุนเรือนหุน้ทีออก ซือในราคาสูงกว่า บริษทัร่วมทีซือในราคา ไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ เบ็ดเสร็จอืน รวมองคป์ระกอบอนื รวมส่วนของผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าตามบญัชี ตาํกว่ามูลค่าตามบญัชี ควบคุมของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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            

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกียวกบัเกษตรกรรม -                                 -                                   -                                 -                                 -                                 -                                 2,011,952                   -                                     -                                 2,011,952                   -                                 2,011,952                   

กาํไรสาํหรับปี -                                 -                                   -                                 -                                 -                                 -                                 813,638,314               -                                     -                                 813,638,314               (47,792,652)               765,845,662               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                                 -                                   -                                 -                                 -                                 -                                 (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               

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วมโดยไม่สูญเสีย -                                 -                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -                                 

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

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                 -                                   -                                 -                                 10,355,400                 -                                 -                                 -                                     -                                 10,355,400                 -                                 10,355,400                 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                                 -                                   -                                 -                                 -                                 -                                 (230,733,905)             -                                     -                                 (230,733,905)             -                                 (230,733,905)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 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            

กาํไรสาํหรับปี -                                 -                                   -                                 -                                 -                                 -                                 702,647,368               -                                     -                                 702,647,368               1,130,619                   703,777,987               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                                 -                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 (136,395,373)                 (136,395,373)             (136,395,373)             -                                 (136,395,373)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                   -                                 -                                 -                                 -                                 702,647,368               (136,395,373)                 (136,395,373)             566,251,995               1,130,619                   567,382,614               

ซือส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 9) -                                 (80,767,243)                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 (80,767,243)               (369,232,757)             (450,000,000)             

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                 -                                   -                                 -                                 8,438,479                   -                                 -                                 -                                     -                                 8,438,479                   -                                 8,438,479                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                                 -                                   -                                 -                                 -                                 -                                 (197,639,368)             -                                     -                                 (197,639,368)             -                                 (197,639,368)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 482,579,640               (80,767,243)                 1,494,466                   (135,832,635)             36,872,134                 50,000,000                 4,155,881,429            (139,611,581)                 (139,611,581)             4,370,616,210            -                                 4,370,616,210            

-                                 -                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้



ทุนเรือนหุน้ทีออก จดัสรรแลว้

และชาํระแลว้  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

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

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                                     -                                     (13,917,530)                   (13,917,530)                   

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

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                                     -                                     (230,733,905)                 (230,733,905)                 

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

-                                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 482,579,640                  50,000,000                    1,238,756,920               1,771,336,560               

กาํไรสาํหรับปี -                                     -                                     472,086,371                  472,086,371                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                     -                                     472,086,371                  472,086,371                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                                     -                                     (197,639,368)                 (197,639,368)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 482,579,640                  50,000,000                    1,513,203,923               2,045,783,563               

-                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเนือง 751,275,619 781,848,175 216,184,866               181,127,043       

กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานทียกเลิก (โอนส่วนงานให้บริษทัยอ่ย) -                      -                      296,441,533               205,108,332       

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 751,275,619       781,848,175       512,626,399               386,235,375       

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 255,566,065       258,220,970       94,372,673                 115,732,106       

   ตดัจาํหน่ายภาษีมูลค่าเพมิรอเรียกคืน 2,587,465           -                          -                                 -                          

   ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ -                          419,926              -                                 -                          

   รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

      ให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 28,905,400         15,621,895         (15,649,592)               988,491              

   ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 27,050,557         33,316,173         11,855,723                 21,698,061         

   การเปลียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (152,122)             2,800,857           -                                 -                          

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (1,161,870)          96,912                3,281                         (487,475)             

   การเปลียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (290,693)             232,164              (821,826)                    337,303              

   การเปลียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียเงินกูย้มื 520,074              -                          520,074                      -                          

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายทีดิน เครืองจกัรและอุปกรณ์ (5,899,488)          (22,337,949)        (4,077,834)                 934,123              

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 178,441              245,519              178,433                      245,516              

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเครืองจกัรและอุปกรณ์ 5,523,512           186,471,519       5,523,512                   -                          

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,595,626         9,432,059           6,666,878                   5,717,074           

   ประมาณการตน้ทุนการรือถอน 167,888              334,330              -                                 -                          

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                          -                          (343,197,326)             (258,917,162)      

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (600,610,257)      (740,749,858)      -                                 -                          

   รายไดด้อกเบียรับ (361,162)             (157,217)             (214,926)                    (133,683)             

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 51,084,156         38,837,935         34,379,724                 21,146,279         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 524,979,211       564,633,410       302,165,193               293,496,008       

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง 

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 116,127,874       170,123,229       88,590,561                 (65,250,818)        

   สินคา้คงเหลือ (89,587,273)        (156,416,037)      (80,573,030)               (151,286,439)      

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (14,870,803)        (32,836,532)        (22,408,956)               (7,186,837)          

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (1,684,137)          681,175              1,825,345                   2,772,721           

หนีสินจากการดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (40,394,196)        167,560,483       (108,834,503)             24,482,773         

   หนีสินหมุนเวยีนอืน (11,466,228)        35,984,024         (30,728,988)               31,213,089         

   หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (5,405,698)          (4,920,323)          7,547,677                   (4,686,076)          

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 477,698,750       744,809,429       157,583,299               123,554,421       

   จ่ายดอกเบีย (51,029,670)        (39,567,992)        (34,381,600)               (21,545,562)        

   รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้ (12,898,835)        (3,065,823)          (6,107,025)                 1,970,610           

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 413,770,245       702,175,614       117,094,674               103,979,469       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราวเพิมขึน (1,060,688)          (45,533)               -                                 -                          

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน -                          -                          (8,000,000)                 -                          

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -450,000,000 -                          

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ยทีจดัตงัขนึใหม่ -                          -                          (1,000,000,000)           -                          

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          300,000,000               -                          

เงินสดรับจากการโอนกิจการให้บริษทัยอ่ย -                          -                          646,658,500               -                          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน เครืองจกัรและอุปกรณ์ 21,989,011         23,361,243         5,598,494                   1,316,621           

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน เครืองจกัรและอุปกรณ์ (212,998,893)      (165,695,028)      (110,286,916)             (58,201,961)        

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (29,563,250)        (39,606,801)        (2,667,613)                 (7,230,195)          

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 332,893,494       258,917,162       343,197,326               258,917,162       

ดอกเบียรับ 361,162              157,217              214,926                      133,683              

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 111,620,836       77,088,260         (275,285,283)             194,935,310       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายซือผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (450,000,000)      -                          -                                 -                          

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง 1,016,000           -                          -                                 -                          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 303,845,467       (903,288,281)      20,000,000                 (500,058,736)      

เงินสดจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าการเงิน (631,975)             (1,563,976)          -                                 (932,000)             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 450,000,000       480,500,000       450,000,000               480,500,000       

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (491,500,000)      (141,550,000)      (74,805,000)               (61,550,000)        

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น (197,639,368)      (230,733,905)      (197,639,368)             (230,733,905)      

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (384,909,876)      (796,636,162)      197,555,632               (312,774,641)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิ 140,481,205       (17,372,288)        39,365,023                 (13,859,862)        

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 199,464,462       58,983,257         64,660,653                 25,295,630         

-                          -                          -                                 -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   รายการซืออุปกรณ์ทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 10,736,150         18,217,316         2,315,740                   2,576,836           

   รายการซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                          62,520                - 56,260                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
บริษทัฯมีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่คือกลุ่มครอบครัวทรัพยส์ำคร ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำย
สับปะรดกระป๋อง น ้ ำสับปะรดเขม้ขน้ (ภำยหลงัไดโ้อนไปให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงตำมท่ีกล่ำวไวใ้นย่อหน้ำ
ถัดไป) และเคร่ืองด่ืม ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี  118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน          
เขตพญำไท จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

 เม่ือว ัน ท่ี  5 มกรำคม 2560 ท่ี ประชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ้นของบ ริษัทฯ ค ร้ังท่ี  1/2560 ได้มีม ติอนุมัติ                               
กำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรโดยกำรโอนส่วนงำนส ำหรับกำรแปรรูปผลไมใ้ห้แก่บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึง
กำรโอนส่วนงำนดงักล่ำวด ำเนินกำรแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 2 ตุลำคม 2560 โดยโอนสินทรัพยเ์ป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 
1,073 ลำ้นบำท และโอนหน้ีสินเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 426 ลำ้นบำท บริษทัฯไดรั้บเงินส ำหรับสินทรัพยสุ์ทธิ
เป็นจ ำนวน 647 ลำ้นบำทในวนัเดียวกนั (หมำยเหตุ 9) 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี    
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี                        
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อยดงัต่อไปน้ี (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ 
“บริษทัยอ่ย”)  

  จดัตั้งข้ึนใน   
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทุนเรียกช ำระแลว้ อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 

   2560 2559 2560 2559 
   (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ  ำกดั (“ทีเอฟบี”) ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม ไทย 600.00 600.00 100.00 50.00 
บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ำกดั (ถือหุน้ร้อยละ 51         

โดยบริษทัฯ และร้อยละ 49 โดย ทีเอฟบี) 
กิจกำรคำ้ปลีก ไทย 50.00 50.00 100.00 75.50 

บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ  ำกดั ผลิตสำรสกดัจำกสมุนไพรและ
กำรเกษตร 

ไทย 36.80 36.80 100.00 100.00 

บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยผลไมก้ระป๋อง    
และน ้ำผลไมก้ระป๋อง  

ไทย 700.00 - 100.00 - 

บริษทั ทีเอฟบี ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั   
(ถือหุ้นทั้งหมดโดยทีเอฟบี) 

ไม่มีกิจกรรมด ำเนินงำน ไทย 0.25 0.25 100.00 50.00 
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ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบ
กำรเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบติั 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียม
กบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและ
ค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผย
ขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 
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4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญั
ของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดย
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึก     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้            
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) หรือมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนดงักล่ำวหมำยถึงตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใด
จะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้
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4.5 เกษตรกรรม 

 บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ชีวภำพเป็นผลสับปะรดท่ียงัไม่ได้เก็บเก่ียว และผลิตผลทำงกำรเกษตรเป็นผล
สับปะรดท่ีเก็บเก่ียวแลว้ ซ่ึงจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย และมูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรขำย ณ จุดเก็บเก่ียว ตำมล ำดบั 

 มูลค่ำยุติธรรมของผลสับปะรด ค ำนวณโดยใชว้ิธีอำ้งอิงจำกรำคำมูลค่ำยุติธรรมหักประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ณ จุดเก็บเก่ียว ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยชี์วภำพและ
ผลิตผลทำงกำรเกษตรบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน
สุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

4.7 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - ทีด่ินรอกำรขำย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - ท่ีดินรอกำรขำยในรำคำทุน
ซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร หลงัจำกนั้นบริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - ท่ีดินรอกำรขำย 
ดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

4.8 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์และพืชเพื่อกำรใหผ้ลิตผลซ่ึงเป็นตน้สับปะรดแสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์และพืชเพื่อกำรให้ผลิตผล ค ำนวณจำกรำคำทุนหกัมูลค่ำคงเหลือของ
สินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ และค ำนวณตำมประมำณกำรก ำลงักำร
ผลิตของเคร่ืองจกัร และประมำณกำรผลผลิตท่ีเก็บเก่ียว ดงัน้ี 

ค่ำพฒันำท่ีดิน 10 ปี 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 10 ถึง 25 ปี 
เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ 10 ถึง 20 ปี และ ตำมประมำณกำรก ำลงักำรผลิต 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 ถึง 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 3 ถึง 10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ถึง 10 ปี 
พืชเพื่อกำรใหผ้ลิตผล ตำมประมำณกำรผลผลิตท่ีเก็บเก่ียว 
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 ตน้ทุนท่ีประมำณในเบ้ืองตน้ส ำหรับกำรร้ือ กำรขนยำ้ย และกำรบูรณะสภำพของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผูกพนั
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ถือรวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำด
วำ่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหรือตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและ
วธีิกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

      อำยกุำรใหป้ระโยชน ์

  ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 3 ถึง 10 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน
แต่จะใช้วิธีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปีทั้ งในระดับของแต่ละสินทรัพย์นั้ นและในระดับของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนทุกปีวำ่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวยงัคงมี
อำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน 

4.10 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมหรือบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม ซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบับริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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4.11 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ
หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผูกพนัตำม
สัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอด
อำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

4.12 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนหรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อย หำกมี    
ขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำด
วำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะ
สูงกวำ่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำของสินทรัพยย์กเวน้ค่ำควำมนิยมโดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที โดยมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีท่ี
ควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ 
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือ
เกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้
แยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย   
ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับ
พนกังำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำร
ประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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4.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยำกรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนันั้นไดอ้ย่ำง
น่ำเช่ือถือ  

4.16 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษี
ของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

4.17 ตรำสำรอนุพนัธ์ 

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำแสดงไวใ้นงบกำรเงินตำมมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริงจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้  

 สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียแสดงไวใ้นงบกำรเงินตำมมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
จำกสัญญำดงักล่ำวจะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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4.18 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) 
ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ี
สำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบง่ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่ง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                                     
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมี
ดงัน้ี 

 ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำ
สุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคำ้คงเหลือ โดยจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกสินคำ้คงเหลือพิจำรณำจำกประมำณ
กำรรำคำขำยซ่ึงอิงกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน และประมำณกำรตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี
และขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีก ำไรทำง
ภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็น
จ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน รำยกำร
ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2560 2559 2560 2559  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยสินคำ้ - - 394 390 รำคำตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ค่ำเช่ำรับ - - 1 2 รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำบริกำรรับ - - 21 20 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้ - - 16 15 รำคำตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
เงินปันผลรับ - - 10 -  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 333 259  
ขำยสินคำ้ 2 - - - รำคำตลำด 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 1 - 1 - รำคำตลำด 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ขำยสินคำ้ 3 2 - - รำคำตลำด 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 46 50 17 22 รำคำตลำด 

ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
(หมำยเหตุ 7) 

    

บริษทัยอ่ย - - 28,021 18,327 
บริษทัร่วม 1,341 1,206 - 20,611 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั) 1,963 1,919 - - 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 3,304 3,125 28,021 38,938 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 8,000 - 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั - - 8,000 - 

     
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั) 615 905 494 858 

รวมค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 615 905 494 858 

     
เงนิประกนั - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั) 4,324 8,681 2,828 3,591 

รวมเงนิประกนั - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 4,324 8,681 2,828 3,591 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 13)     

บริษทัยอ่ย - - 26,556 2,640 
บริษทัร่วม 824 453 554 34 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั) 2,210 8,224 485 1,862 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 3,034 8,677 27,595 4,536 

เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 
และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2559 
 

เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2560 

บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ำกดั บริษทัยอ่ย - 8,000 8,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 29 43 25 35 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1 1 1 1 
รวม 30 44 26 36 

ภำระค ำ้ประกนักบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระจำกกำรค ้ ำประกนัให้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 15 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 6)     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 2,769 2,637 25,112 20,611 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 435 12 167 - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,204 2,649 25,279 20,611 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั       
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 428,697 518,858 10,110 232,785 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 59,003 54,661 - 37,859 
3 - 6 เดือน 142 4,172 - 4,144 
6 - 12 เดือน 12 - - - 
เกิน 12 เดือนข้ึนไป 751 7,235 - 6,479 

รวม 488,605 584,926 10,110 281,267 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (751) (7,230) - (6,479) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ  487,854 577,696 10,110 274,788 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 491,058 580,345 35,389 295,399 

ลูกหนีอ่ื้น       
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 100 476 2,742 18,327 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 79,007 103,871 1,363 3,227 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (70) - (70) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 79,107 104,277 4,105 21,484 
เงินทดรองพนกังำน 641 709 56 154 
รำยไดค้ำ้งรับ 2,932 4,533 30 92 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 82,680 109,519 4,191 21,730 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 573,738 689,864 39,580 317,129 
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8. สินค้ำคงเหลือ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 

 
รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทุน   
ใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิ                   

ท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 688,576 511,301 (70,035) (17,555) 618,541 493,746 
งำนระหวำ่งท ำ 8,432 34,703 (211) - 8,221 34,703 
วตัถุดิบ 224,442 304,593 (6,931) (23,962) 217,511 280,631 
อะไหล่และวสัดุใชส้ิ้นเปลือง 53,209 55,363 (1,260) (8,014) 51,949 47,349 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 19,655 25,817 - - 19,655 25,817 
รวม 994,314 931,777 (78,437) (49,531) 915,877 882,246 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

 
รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทุน   
ใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิ                    

ท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 8,095 356,941 - (9,989) 8,095 346,952 
งำนระหวำ่งท ำ 4,491 5,833 - - 4,491 5,833 
วตัถุดิบ 9,740 65,253 (204) (12,793) 9,536 52,460 
อะไหล่และวสัดุใชส้ิ้นเปลือง 28,170 33,281 (688) (7,967) 27,482 25,314 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 598 3,028 - - 598 3,028 
รวม 51,094 464,336 (892) (30,749) 50,202 433,587 

 

 
 
 
 
 



17 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
บริษทั รำคำทุน 

 2560 2559 
บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จ  ำกดั 729,050 279,050 
บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ำกดั 25,500 25,500 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ  ำกดั 160,787 160,787 
บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ำกดั 700,000 - 

รวม 1,615,337 465,337 

 ทุนเรียกช ำระแลว้และสัดส่วนเงินลงทุนไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.2 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ  ำกดั จ ำนวน 10.3 ลำ้นบำท 

 เงินลงทุนในบริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ  ำกดั (“ทีเอฟบี”) 

 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2560 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ
เขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัร้อยละ 50 ของทีเอฟบีในรำคำ 450 ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2560 บริษทัฯ
ได้ท ำสัญญำ Share Purchase Agreement กับ Suntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd. เพื่อซ้ือหุ้นสำมัญ
ของบริษทัดงักล่ำว บริษทัฯไดจ่้ำยเงินเพื่อซ้ือหุน้ดงักล่ำวและไดรั้บกำรโอนหุน้ในวนัท่ี 13 มีนำคม 2560  

 จำกรำยกำรดังกล่ำวมีผลท ำให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯในทีเอฟบีเพิ่มข้ึนจำกเดิมร้อยละ 50                         
เป็นร้อยละ 100 บริษทัฯได้บนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียของทีเอฟบีไวภ้ำยใต้
รำยกำร “ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯซ้ือในรำคำสูงกวำ่มูลค่ำตำม
บญัชี” ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบกำรเงินรวม โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 450,000 
หกั: ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีถูกปรับปรุง (369,233) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ            
ซ้ือในราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 80,767 
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 เงินลงทุนในบริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ำกดั (“ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล”) 

 จำกมติอนุมติักำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรโดยกำรโอนส่วนงำนส ำหรับกำรแปรรูปผลไมใ้ห้แก่บริษทัย่อย
ของบริษทัฯท่ีจะจดัตั้งข้ึนใหม่ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1 ในเดือนมีนำคม 2560 
บริษทัฯได้เข้ำลงทุนในบริษทั ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้ งใหม่ในประเทศไทยด้วย    
ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 0.1 ลำ้นบำท เพื่อประกอบธุรกิจในกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลไมก้ระป๋องและน ้ำผลไม้
กระป๋อง โดยบริษทัฯถือหุน้ทั้งหมดของทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล 

 ในวนัท่ี 11 เมษำยน 2560 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำกำรโอนกิจกำรบำงส่วนกบัทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล เพื่อโอน
ส่วนงำนตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ใหก้บัทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล 

 เม่ือวนัท่ี 27 กนัยำยน 2560 ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล คร้ังท่ี 2/2560 ไดมี้มติอนุมติั
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วจ ำนวน 999,900,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ  ำนวน 
99,990,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยบริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสำมญัใหม่ดงักล่ำวทั้งหมด ซ่ึงหลงัจำก
กำรด ำเนินกำรเพิ่มทุนดงักล่ำวเสร็จส้ิน ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิลจะมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช ำระจ ำนวน 
100 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท และทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิลไดด้ ำเนินกำร
เพิ่ ม ทุ น เส ร็จ ส้ิ น โดยจดทะ เบี ยน ทุน ใหม่ ตำม ท่ี ก ล่ ำวข้ำงต้น กับกระทรวงพ ำณิ ชย์แล้ว เม่ื อ                                  
วนัท่ี 27 กนัยำยน 2560 

 ในวนัท่ี 2 ตุลำคม 2560 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรโอนส่วนงำนเสร็จส้ินแลว้ และไดรั้บเงินจำกกำร        โอน
ส่วนงำนดงักล่ำวจำกทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิลจ ำนวนประมำณ 647 ลำ้นบำทในวนัเดียวกนั จำกกำร      โอน
ส่วนงำนดงักล่ำวบริษทัฯไดจ้ดัประเภทผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนส ำหรับกำรแปรรูปผลไม้เป็นกำร
ด ำเนินงำนท่ียกเลิกและแยกไวเ้ป็น “ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก” ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ตำมกำรแสดงรำยกำรดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จรวม 
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มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานส าหรับการแปรรูปผลไม ้ณ วนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
สินทรัพย์   
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  188,955 
สินคำ้คงเหลือ  467,752 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  8,183 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 11)  406,436 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  1,419 
รวมสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขำย  1,072,745 
หนีสิ้น   
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  29,492 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  10,071 
เงินกูย้มืระยะยำว (หมำยเหตุ 14)  350,000 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (หมำยเหตุ 16)  36,523 
รวมหนีสิ้นที่เกีย่วข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขำย  426,086 

สินทรัพย์สุทธิทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงกบักลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลกิ  646,659 

ผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงานส าหรับการแปรรูปผลไม้ท่ีแสดงไวเ้ป็น “ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำร
ด ำเนินงำนท่ียกเลิก” ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 
2559 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 
รำยได้   
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,703,987 2,388,867 
รำยไดอ่ื้น 32,828 43,265 
รวมรำยได้ 1,736,815 2,432,132 
ค่ำใช้จ่ำย   
ตน้ทุนขำย 1,303,929 2,077,098 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 70,825 99,560 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 65,619 50,366 
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,440,373 2,227,024 

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 296,442 205,108 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)   
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 0.62 0.43 
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 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยขำ้งตน้ถูกปันส่วนตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้สมมติฐำนท่ีผูบ้ริหำรของบริษทัฯก ำหนด 

 บริษทัฯไม่ไดแ้ยกแสดงกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก เน่ืองจำกบริษทัฯไม่สำมำรถแยกแสดง
กระแสเงินสดของกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวไดอ้ยำ่งชดัเจน 

 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2560 ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล คร้ังท่ี 3/2560 ได้มีมติ
อนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้จ ำนวน 300 ลำ้นบำท โดยกำรลดจ ำนวนหุ้นจ ำนวน 30 ลำ้นหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท ซ่ึงหลงัจำกกำรด ำเนินกำรลดทุนดงักล่ำวเสร็จส้ิน ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิลจะมีทุนจด
ทะเบียนและทุนเรียกช ำระจ ำนวน 70 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวน 700 ล้ำนบำท                                                                     
ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิลได้ด ำเนินกำรลดทุนเสร็จส้ินโดยจดทะเบียนทุนใหม่ตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้นกับ                                        
กระทรวงพำณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 25 ธันวำคม 2560 และได้ช ำระคืนเงินทุนทั้ งหมดให้กับบริษัทฯแล้ว                                                               
ในวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2560 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

  บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมคือบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ยำงมะตอยและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม บริษทัฯ
มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 คิดเป็นร้อยละ 23.6730 
และร้อยละ 23.8173 ตำมล ำดบั 

10.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

รำคำทุน 644,930 644,930 644,930 644,930 
มูลค่ำตำมบญัชีตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 3,030,377 2,894,860 - - 

10.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้เงินปันผล
รับจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมในระหวำ่งปี 

 
600,610 

 
740,750 

 
- 

 
- 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
ระหวำ่งปี 

 
 

(136,395) 

 
 

(9,326) 

 
 

- 

 
 

- 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหวำ่งปี - - 332,893 258,917 
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10.3 มูลคำ่ยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท์ จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีจ ำนวนเงินประมำณ 8,248 ลำ้นบำท 
และ 7,028 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

10.4 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2560 2559 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 9,294 9,361 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 10,219 10,142 
หน้ีสินหมุนเวยีน 6,225 6,312 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 358 926 

 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2560 2559 
รำยได ้ 28,842 24,295 
ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2,557 3,127 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (580) (45) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,977 3,082 
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11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ                

ค่ำพฒันำท่ีดิน 
อำคำรและ              
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจกัรและ
ส่วนประกอบ 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

 
อ่ืนๆ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 332,715 1,176,079 2,685,549 323,121 187,420 111,638 4,816,522 
ซ้ือเพ่ิม - 54 111 16,921 35,205 96,815 149,106 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (634) (1,864) (236,440) (15,738) (10,505) - (265,181) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 27,588 115,105 30,693 5,690 (179,076) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 332,081 1,201,857 2,564,325 354,997 217,810 29,377 4,700,447 
ซ้ือเพ่ิม 480 - 1,192 10,811 30,672 162,362 205,517 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (17,513) (28,152) (181,963) (98,919) (26,156) (1,554) (354,257) 
โอนเขำ้ (โอนออก) 16,811 22,382 48,874 12,649 3,404 (104,120) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 331,859 1,196,087 2,432,428 279,538 225,730 86,065 4,551,707 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 37,187 593,320 1,256,132 236,176 135,357 - 2,258,172 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 4,005 53,640 113,960 37,184 44,126 - 252,915 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/                 
ตดัจ ำหน่ำย - (1,982) (62,737) (13,370) (10,368) - (88,457) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 41,192 644,978 1,307,355 259,990 169,115 - 2,422,630 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 4,001 53,606 109,056 34,699 34,898 - 236,260 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/                 
ตดัจ ำหน่ำย (16,993) (28,152) (147,914) (88,216) (25,731) - (307,006) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 28,200 670,432 1,268,497 206,473 178,282 - 2,351,884 



23 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ                

ค่ำพฒันำท่ีดิน 
อำคำรและ              
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจกัรและ
ส่วนประกอบ 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

 
อ่ืนๆ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - - 243,856 - - - 243,856 
บนัทึกเพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - - 186,472 - - - 186,472 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำย - - (175,702) - - - (175,702) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - - 254,626 - - - 254,626 
บนัทึกเพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - - - 5,524 - - 5,524 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำย - - (30,958) - - - (30,958) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - - 223,668 5,524 - - 229,192 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 290,889 556,879 1,002,344 95,007 48,695 29,377 2,023,191 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 303,659 525,655 940,263 67,541 47,448 86,065 1,970,631 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      
2559 (จ ำนวน 200 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 252,915 

2560 (จ ำนวน 181 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 236,260 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดินและ               

ค่ำพฒันำท่ีดิน 
อำคำรและ              
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจกัรและ
ส่วนประกอบ 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

 
อ่ืนๆ 

สินทรัพย ์ 
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 210,114 661,380 1,258,941 135,511 74,985 11,327 2,352,258 
ซ้ือเพ่ิม - - 41 5,040 1,701 49,940 56,722 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (254) (29,762) (4,405) (7,672) - (42,093) 
โอนเขำ้ (โอนออก)  - 21,842 11,802 17,610 4,840 (56,094) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 210,114 682,968 1,241,022 153,756 73,854 5,173 2,366,887 
ซ้ือเพ่ิม - - 1,192 4,723 1,134 102,976 110,025 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (16,993) (28,152) (154,858) (52,627) (17,726) - (270,356) 
โอนเขำ้ (โอนออก)  16,811 9,114 11,355 2,859 160 (40,299) - 
โอนกิจกำรใหบ้ริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 9) (86,613) (570,822) (899,682) (71,019) (25,465) (8,527) (1,662,128) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 123,319 93,108 199,029 37,692 31,957 59,323 544,428 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 36,154 425,229 853,165 101,293 64,471 - 1,480,312 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 3,767 28,518 59,687 15,039 5,725 - 112,736 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/               
ตดัจ ำหน่ำย - (245) (29,334) (2,384) (7,452) - (39,415) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 39,921 453,502 883,518 113,948 62,744 - 1,553,633 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,823 23,217 47,552 12,873 4,478 - 90,943 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/               
ตดัจ ำหน่ำย (16,993) (28,152) (123,900) (51,189) (17,645) - (237,879) 

โอนกิจกำรใหบ้ริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 9) (25,751) (407,425) (728,121) (53,454) (20,339) - (1,235,090) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 41,142 79,049 22,178 29,238 - 171,607 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดินและ               

ค่ำพฒันำท่ีดิน 
อำคำรและ              
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจกัรและ
ส่วนประกอบ 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

 
อ่ืนๆ 

สินทรัพย ์ 
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - - 52,212 - - - 52,212 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำย - - (427) - - - (427) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - - 51,785 - - - 51,785 
บนัทึกเพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - - - 5,524 - - 5,524 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำย - - (30,958) - - - (30,958) 
โอนกิจกำรใหบ้ริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 9) - - (20,602) - - - (20,602) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - - 225 5,524 - - 5,749 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 170,193 229,466 305,719 39,808 11,110 5,173 761,469 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 123,319 51,966 119,755 9,990 2,719 59,323 367,072 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2559 (จ ำนวน 103 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 112,736 

2560 (จ ำนวน 83 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 90,943 

ในปี 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดบ้นัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส่วนหน่ึงจ ำนวน 186 ลำ้นบำท เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำม
บญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 1,547 ลำ้นบำท (2559: 1,738 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 58 ลำ้นบำท 
2559: 972 ลำ้นบำท)  
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินกำรเงินรวม 

 
เคร่ืองหมำย
กำรคำ้ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 26,051 26,023 13,047 65,121 
ซ้ือเพ่ิม - 464 26,775 27,239 
ตดัจ ำหน่ำย - (287) - (287) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 4,053 (4,053) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 26,051 30,253 35,769 92,073 
ซ้ือเพ่ิม - 20,960 2,882 23,842 
ตดัจ ำหน่ำย - (4,404) - (4,404) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 35,427 (35,427) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 26,051 82,236 3,224 111,511 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - 18,709 - 18,709 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - 5,305 - 5,305 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ี      
ตดัจ ำหน่ำย 

 
- 

 
(41) 

 
- 

 
(41) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - 23,973 - 23,973 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - 19,305 - 19,305 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ี      
ตดัจ ำหน่ำย 

 
- 

 
(4,225) 

 
- 

 
(4,225) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 39,053 - 39,053 
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 26,051 6,280 35,769 68,100 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 26,051 43,183 3,224 72,458 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เคร่ืองหมำย
กำรคำ้ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 26,463 15,498 6,297 48,258 
ซ้ือเพ่ิม - 2,968 3,110 6,078 
ตดัจ ำหน่ำย - (260) - (260) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 3,069 (3,069) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 26,463 21,275 6,338 54,076 
ซ้ือเพ่ิม - 840 1,772 2,612 
ตดัจ ำหน่ำย - (4,098) - (4,098) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 7,053 (7,053) - 
โอนกิจกำรใหบ้ริษทัยอ่ย        

(หมำยเหตุ 9) 
 

- 
 

(396) 
 

(1,057) 
 

(1,453) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 26,463 24,674 - 51,137 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - 12,603 - 12,603 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - 5,534 - 5,534 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ีตดั
จ ำหน่ำย 

 
- 

 
(15) 

 
- 

 
(15) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - 18,122 - 18,122 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - 3,430 - 3,430 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ีตดั
จ ำหน่ำย 

 
- 

 
(3,919) 

 
- 

 
(3,919) 

โอนกิจกำรใหบ้ริษทัยอ่ย        
(หมำยเหตุ 9) 

 
- 

 
(43) 

 
- 

 
(43) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 17,590 - 17,590 

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 26,463 3,153 6,338 35,954 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 26,463 7,084 - 33,547 
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13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - 1,084 3,680 2,415 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 304,269 306,025 25,854 135,814 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 3,034 7,593 23,915 2,121 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 351,603 362,908 33,640 93,483 
อ่ืนๆ 146,475 181,516 15,561 7,463 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 805,381 859,126 102,650 241,296 

14. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย(ร้อยละ) กำรช ำระคืน 2560 2559 2560 2559 

1 อตัรำซ่ึงอำ้งอิงกบัอตัรำ 
THBFIX + 2.4% 

ทุกสำมเดือนตำมจ ำนวนท่ี  
ก ำหนดในสญัญำเร่ิม                       
ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 
(2559: ทุกสำมเดือน            
ตำมจ ำนวนท่ีก ำหนด            
ในสญัญำเร่ิมตั้งแตเ่ดือน
มีนำคม 2559) 

 
 
 
 
 
 

     456,950 

 
 

 
 
 
 

548,450  123,645 548,450 
2 อตัรำซ่ึงอำ้งอิงกบัอตัรำ 

THBFIX + 2.5% 
ทุกสำมเดือนตำมจ ำนวนท่ี  
ก ำหนดในสญัญำเร่ิม         
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 
2560 

 
 
 

 450,000 

 
 
 

- 450,000 - 
3 อตัรำซ่ึงอำ้งอิงกบัอตัรำ 

BIBOR + 0.525% 
ทุกสำมเดือนตำมจ ำนวนท่ี  
ก ำหนดในสญัญำเร่ิม                            
ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559 - 400,000 - - 

รวม 906,950 948,450 573,645 548,450 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (197,500) (171,500) (86,200) (91,500) 

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 709,450 776,950 487,445 456,950 
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 เงินกูย้ืม (1) ของบริษทัฯ : สืบเน่ืองจำกกำรโอนส่วนงำนท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 9 
บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญำสินเช่ือกบัธนำคำรในกำรโอนภำระหน้ีเงินกูย้ืม
ระยะยำวจ ำนวน 350 ลำ้นบำท ไปให้แก่บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ำกดั และเปล่ียนแปลงหลกัประกนั
บำงส่วน บริษทัฯด ำเนินกำรตำมบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่ำวแลว้เสร็จในเดือนตุลำคม 2560 

 ในวนัท่ี 25 เมษำยน 2560 บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ  ำกดั ไดช้ ำระเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีคงเหลือทั้งจ  ำนวน
ใหแ้ก่ธนำคำร 

เง่ือนไขของสัญญำเงินกู ้

 เงินกูย้ืม (1) และ (2) ค  ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดิน อำคำร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บำงส่วนของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

ภำยใต้สัญญำเงินกู้ บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ                   
เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้เป็นไป
ตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ 

สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มื 

ในเดือนกนัยำยน 2560 บริษทัฯได้ท ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรใน
ประเทศแห่งหน่ึงจำกอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมท่ีระบุในสัญญำเงินกูย้ืมเป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.95 
ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 สัญญำดงักล่ำวมีมูลค่ำสัญญำ (Notional amount) คงเหลือจ ำนวน 123 ลำ้นบำท  
โดยมูลค่ำสัญญำจะลดลงทุกสำมเดือนตำมก ำหนดช ำระของเงินกูย้ืมระยะยำว (1) ของบริษทัฯ เร่ิมตั้งแต่เดือน
ตุลำคม 2560 และครบก ำหนดในเดือนธนัวำคม 2563 
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15. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) กำรค ้ำประกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ข) กำรจ ำนองสินทรัพยข์องบริษทัฯ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สินทรัพยด์งักล่ำวมีมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ท่ีดิน 47 47 - 47 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 134 157 - 157 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 125 154 - 154 

16. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำนแสดง                            
ไดด้งัน้ี   

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 79,097 56,682 55,553 37,125 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  8,505 6,837 5,428 3,963 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,090 2,595 1,239 1,754 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ - 1,366 - 2,685 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  - 7,988 - 5,367 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 8,459 - 9,345 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (3,843) (4,830) (2,523) (4,686) 
โอนกิจกำรให้บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 9)  - - (36,523) - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 85,849 79,097 23,174 55,553 
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 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ตน้ทุนขำย 4,939 - 2,599 - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 5,656 9,432 4,068 5,717 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 10,595 9,432 6,667 5,717 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็น
จ ำนวนประมำณ 4 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 4 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมำณ 9 ปี (เฉพำะกิจกำร: 9 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 

อตัรำคิดลด 2.7% 2.7% 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  3.0% - 4.5% 3.0% - 4.5% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0.0% - 50.0% 0.0% - 50.0% 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (4) 4 (1) 1 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  4 (4) 1 (1) 
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17. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

18. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังำน 744,680 748,536 372,458 426,074 
ค่ำเส่ือมรำคำ 236,260 252,915 90,943 112,736 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 19,305 5,305 3,430 5,534 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน 53,840 39,536 35,506 21,719 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผลิตและกำรใหบ้ริกำร  
(ไม่รวมค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน และค่ำเส่ือมรำคำ) 2,284,260 2,866,397 1,361,284 2,075,392 

19. ภำษีเงินได้  

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี (6,406) (3,963) - - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว
และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (16,029) (12,040) (15,477) (5,315) 

ใชป้ระโยชนข์ำดทุนทำงภำษียกมำระหวำ่งงวด (25,063) - (25,063) - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (47,498) (16,003) (40,540) (5,315) 
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จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุน                         
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - 3,246 - 3,479 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช้
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 751,276  781,848  512,626  386,235 

        
ภำษีเงินไดค้ ำนวณในอตัรำภำษีเงินไดข้อง

ประเทศไทยร้อยละ 20  (150,255)  (156,370)  (102,525)  (77,247) 
ขำดทุนทำงภำษีท่ีถูกใชป้ระโยชนใ์นปี

ปัจจุบนัแต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 17,702  23,463  5,235  23,244 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ        
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม (17,250)  (851)  (3,494)  (32) 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 4,780  4,581  3,846  3,883 
รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินได ้ -  -  68,639  51,783 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน -  170  -  - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน        
ในบริษทัร่วม 120,122  148,150  -  - 

ขำดทุนทำงภำษีปีปัจจุบนัท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ (9,510)  (13,963)  -  - 
อ่ืนๆ (13,087)  (21,183)  (12,241)  (6,946) 

รวม 85,055  116,904  56,750  48,688 
ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จ (47,498)  (16,003)  (40,540)  (5,315) 

 



34 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - 1,310 - 1,310 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 1,197 9,798 178 6,150 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 41,697 50,925 1,129 10,357 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 8,579 14,672 4,635 11,111 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 9,273 34,336 9,273 34,336 
อ่ืนๆ 14,300 12,083 202 67 

รวม 75,046 123,124 15,417 63,331 

หนีสิ้นภำษเีงินได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำตดัจ ำหน่ำยเคร่ืองหมำยกำรคำ้ (1,740) (1,450) (1,740) (1,450) 
ผลกระทบจำกกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำทำงบญัชี    
และภำษี 

 
- 

 
(6,283) 

 
- 

 
(6,283) 

อ่ืนๆ (16,508) (17,501) -  (1,381) 
รวม (18,248) (25,234) (1,740) (9,114) 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 56,798 97,890 13,677 54,217 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ  ำนวน 356 ลำ้นบำท (2559: 416 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 108 ลำ้นบำท (2559: 259 ลำ้น
บำท)) ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี เน่ืองจำกบริษทัฯและ
บริษทัย่อยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชั่วครำวและ                               
ผลขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ได ้ 

20. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
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21. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใช้
ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัคือ
คณะกรรมกำรบริหำรของกลุ่มบริษทั 

ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 

ผลิตภณัฑจ์ำกพืช ผกั              
และผลไม ้ เคร่ืองด่ืม อ่ืน ๆ งบกำรเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 2,092 2,394 2,674 2,788 104 91 4,870 5,273 

ก ำไรขั้นตน้ 336 340 988 1,090 26 26 1,350 1,456 
รำยไดอ่ื้น       82 94 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย       (719) (825) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร       (509) (644) 

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้   204 81 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม       601 741 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษเีงินได้       805 822 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน       (54) (40) 
ภำษีเงินได ้       (47) (16) 

ก ำไรส ำหรับปี       704 766 
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  ส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ส ำหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 

ขำยสินคำ้ในประเทศ 
ขำยสินคำ้ 

ในต่ำงประเทศ งบกำรเงินรวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 2,533 2,625 2,337 2,648 4,870 5,273 

ก ำไรขั้นตน้ 898 586 452 870 1,350 1,456 

22. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำทต่อหุน้) 
เงินปันผลประจ ำปี 2558 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้       

เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2559 120.1 0.25 
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2559 110.6 0.23 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2559 230.7 0.48 

    
เงินปันผลประจ ำปี 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้      

เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2560 77.1 0.16 
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2560 120.5 0.25 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2560 197.6 0.41 

23. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

23.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ืออำคำร
และส่ิงปลูกสร้ำง เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ คงเหลือ
เป็นจ ำนวนเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้น) 
สกุลเงิน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
บำท 382 6 358 1 
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23.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำอำคำรและโกดงั กำรเช่ำรถ กำรเช่ำเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน รวมทั้งสัญญำจำ้งบริกำรต่ำงๆ 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ตำมสัญญำดงักล่ำวดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

จ่ำยช ำระภำยใน     
1 ปี 65 71 18 24 
2 ถึง 5 ปี 74 96 3 26 
มำกกวำ่ 5 ปี 1 11 - - 

23.3 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ป็น
จ ำนวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
หนงัสือค ้ำประกนั 33 44 14 19 

24. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือตรำสำรอนุพนัธ์ ซ่ึงล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวอยู่ในระดบั 2 ทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
และ 2559 มูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,019 43 - - 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,928 344 477 337 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื 520 - 520 - 
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25. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

25.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยำว บริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง
ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน            
ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม 
ดังนั้ นบริษทัฯและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ 
นอกจำกน้ี  กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
ฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอำจตอ้ง
สูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ี เงินให้กูย้ืม และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยู่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกสถำบนักำรเงิน                                                                            
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วน
ใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกบัอตัรำตลำดใน
ปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ี
ครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)       
ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
  มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 ภำยใน 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 51 148 199 0.05 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่ครำว 5 - - - 5 0.90 - 0.95 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 574 574 - 

 5 - 51 722 778  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน 

720 
 - 

1 
 

- 
 

721 
 

MOR 
1.95 - 2.50 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 805 805 - 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 907 - 907 หมำยเหตุ 14 

 720 - 908 805 2,433  
  
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
  มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 ภำยใน 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 1 58 59 0.10 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่ครำว 4 - - - 4 0.95 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 690 690 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 1 - - - 1 0.95 

 5 - 1 748 754  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน 

417 
 

- 
 

- 
 

- 
 

417 
 

MOR , MRR 
1.93 - 3.70 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 859 859 - 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 948 - 948 หมำยเหตุ 14 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - 1 - - 1 4.47 

 417 1 948 859 2,225  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
  มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 ภำยใน 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 36 29 65 0.05 - 0.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 40 40 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 - - - 8 3.70 

 8 - 36 69 113  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน 140 - - - 140 2.15 - 2.50 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 103 103 - 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 574 - 574 หมำยเหตุ 14 

 140 - 574 103 817  
  
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
  มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 ภำยใน 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 1 24 25 0.10 - 0.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 317 317 - 

 - - 1 341 342  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน 

120 
 

- 
 

- 
 

- 
 

120 
 

MOR , MRR 
1.93 - 3.70 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 241 241 - 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 548 - 548 หมำยเหตุ 14 

 120 - 548 241 909  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่
เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  

 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน  อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

สกลุเงิน 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 4 7 1 1 32.68 35.83 
เยนญ่ีปุ่น - - - 2 0.29 0.31 
       

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

สกลุเงิน 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ - 7 - - 32.68 35.83 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ซ่ึงครบก ำหนดภำยในหน่ึงปีคงเหลือ
ดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของ 

สกลุเงิน 
จ ำนวน            
ท่ีขำย 

จ ำนวน          
ท่ีซ้ือ 

จ ำนวน            
ท่ีขำย 

จ ำนวน          
ท่ีซ้ือ 

จ ำนวน 
ท่ีขำย 

จ ำนวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2 4 - - 32.49 - 34.02 32.55  
ยโูร - 1 - 1 - 39.56 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของ 

สกลุเงิน 
จ ำนวน            
ท่ีขำย 

จ ำนวน          
ท่ีซ้ือ 

จ ำนวน            
ท่ีขำย 

จ ำนวน          
ท่ีซ้ือ 

จ ำนวน                      
ท่ีขำย 

จ ำนวน               
ท่ีซ้ือ 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.4 0.3 0.4 - 34.86 - 34.93 35.63 - 35.91 
ยโูร - 0.1 - - - 37.65 - 37.90 
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25.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น 
เงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมมีอตัรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษัทย่อยจึง
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินใกล้เคียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนตรำสำรอนุพนัธ์แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรือค ำนวณตำมหลกัเกณฑ์
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไปหำกกรณีท่ีไม่มีรำคำตลำด 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ำยช ำระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้อย่ำงเป็น
อิสระในลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วธีิกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์กำรวดัมูลค่ำท่ี
เหมำะสม 

26. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัทย่อย คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำง
ทุนท่ีเหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อยและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้น
ให้กับผูถื้อหุ้น  โดย ณ  วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 0.59 : 1     
(2559: 0.53 : 1) และเฉพำะบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.41 : 1 (2559: 0.56 : 1 ) 

27. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผล
ส ำหรับปี 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.75 บำท จำกก ำไรสุทธิของบริษทัฯให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญั รวมเงินปันผล
ทั้งส้ิน 361,934,730 บำท อยำ่งไรก็ตำมบริษทัฯไดจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปในระหวำ่งปี 2560 แลว้ใน
อตัรำหุ้นละ 0.25 บำท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.50 บำท คิดเป็นเงินปันผล
จ ำนวน 241,289,820 บำท ทั้งน้ี มติดังกล่ำวจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 เพื่อ
พิจำรณำอนุมติัต่อไป 

28. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2561 
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