
 

บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                           
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ                                       
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล                          
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 6 เก่ียวกบัการโอนส่วนงานสาํหรับการแปรรูป
ผลไมใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ยในปี 2560 ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้น้ีแต่อยา่งใด 

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกายน 2561 



บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 98,780               199,464             41,021               64,661               
เงินลงทุนชัว่คราว 4,950                 4,907                 -                         -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 515,787             573,738             44,677               39,580               
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                         -                         96,500               8,000                 
สินคา้คงเหลือ 5 979,118             915,877             64,651               50,202               
สินทรัพยชี์วภาพ 1,154                 2,953                 -                         -                         
เงินจ่ายล่วงหนา้ 36,185               10,851               5,204                 4,150                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 88,909               73,437               19,841               36,798               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,724,883           1,781,227           271,894             203,391             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                         1,615,337           1,615,337           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 2,741,884           3,030,378           644,930             644,930             
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดินรอการขาย 7,270                 7,270                 7,270                 7,270                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,305,766           1,970,631           736,128             367,072             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 61,229               72,458               31,017               33,547               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 12 54,104               56,798               12,552               13,677               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 41,856               19,667               3,348                 4,283                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,212,109           5,157,202           3,050,582           2,686,116           

รวมสินทรัพย์ 6,936,992           6,938,429           3,322,476           2,889,507           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 903,770             720,845             145,000             140,000             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 9 631,570             805,381             70,799               102,650             
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 10 287,500             197,500             176,200             86,200               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,085                 3,961                 -                         -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 88,486               43,572               18,087               4,254                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,916,411           1,771,259           410,086             333,104             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 847,761             709,450             709,231             487,445             
ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 2,500                 1,255                 -                         -                         
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 92,838               85,849               25,442               23,174               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 943,099             796,554             734,673             510,619             

รวมหนีสิ้น 2,859,510           2,567,813           1,144,759           843,723             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2561

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
         หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000             500,000             500,000             500,000             
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้
         หุน้สามญั 482,579,640 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 482,580             482,580             482,580             482,580             
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ท่ีบริษทัฯซ้ือในราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี (80,767)              (80,767)              -                         -                         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย
   ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 1,494                 1,494                 -                         -                         
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม
   โดยไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม (135,833)            (135,833)            -                         -                         
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 39,881               36,872               -                         -                         
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 50,000               50,000               50,000               50,000               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,924,213           4,155,881           1,645,137           1,513,204           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (204,086)            (139,611)            -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,077,482           4,370,616           2,177,717           2,045,784           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,936,992           6,938,429           3,322,476           2,889,507           
-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การดําเนินงานต่อเน่ือง
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,087,627            1,230,571            99,478                106,643              
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          36,896                10,304                
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 7 -                          -                          -                          110,964              
   รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 4 -                          -                          19,032                4,046                  
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 976                     -                          -                          -                          
   อ่ืนๆ 37,623                26,968                2,267                  1,962                  

รวมรายได้ 1,126,226            1,257,539            157,673              233,919              

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 821,077              892,621              79,467                70,396                
ค่าใชจ่้ายในการขาย 148,606              210,051              2,833                  49,646                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 107,485              124,191              48,691                40,189                

รวมค่าใช้จ่าย 1,077,168            1,226,863            130,991              160,231              

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 49,058                30,676                26,682                73,688                
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 1,165                  93,548                -                          -                          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 50,223                124,224              26,682                73,688                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (16,294)               (12,707)               (8,921)                 (9,368)                 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 33,929                111,517              17,761                64,320                
ภาษีเงินได้ 12 (4,069)                 (6,191)                 379                     (3,529)                 

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 29,860                105,326              18,140                60,791                

การดําเนินงานท่ียกเลิก (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)
กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 6 -                          -                          -                          67,704                

กําไรสําหรับงวด 29,860                105,326              18,140                128,495              

การดําเนินงานต่อเน่ือง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (74,313)               (14,038)               -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (74,313)               (14,038)               -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (44,453)               91,288                18,140                128,495              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 29,860                105,326              18,140                60,791                

   กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

      (โอนส่วนงานไปให้บริษทัยอ่ย) -                          -                          -                          67,704                

29,860                105,326              18,140                128,495              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง -                          -                          

-                          -                          

29,860                105,326              

-                          -                          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (44,453)               91,288                18,140                60,791                

   กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

      (โอนส่วนงานไปให้บริษทัยอ่ย) -                          -                          -                          67,704                

(44,453)               91,288                18,140                128,495              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง -                          -                          

-                          -                          

(44,453)               91,288                

-                          -                          

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

      กาํไรต่อหุ้นจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.06                    0.22                    0.04                    0.13                    

      กาํไรต่อหุ้นจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก

         (โอนส่วนงานไปให้บริษทัยอ่ย) -                          -                          -                          0.14                    

0.06                    0.22                    0.04                    0.27                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การดําเนินงานต่อเน่ือง
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,124,915            3,782,586            278,144              318,522              
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          64,288                10,304                
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 7 -                          -                          332,893              332,893              
   รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 4 -                          -                          57,096                14,750                
   อ่ืนๆ 94,666                71,780                8,332                  14,120                

รวมรายได้ 3,219,581            3,854,366            740,753              690,589              

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 2,458,740            2,656,276            198,442              204,005              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 465,822              561,326              14,031                52,896                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 333,996              347,792              133,090              150,265              
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
   กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัร 8 (29,000)               -                          -                          -                          
   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 1,799                  -                          -                          -                          

รวมค่าใช้จ่าย 3,231,357            3,565,394            345,563              407,166              

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (11,776)               288,972              395,190              283,423              
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 101,684              469,884              -                          -                          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 89,908                758,856              395,190              283,423              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (40,573)               (39,127)               (20,845)               (27,021)               

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 49,335                719,729              374,345              256,402              
ภาษีเงินได้ 12 (39,716)               (45,436)               (1,125)                 (38,407)               

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 9,619                  674,293              373,220              217,995              

การดําเนินงานท่ียกเลิก (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)
กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 6 -                          -                          -                          296,441              

กําไรสําหรับงวด 9,619                  674,293              373,220              514,436              

การดําเนินงานต่อเน่ือง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (64,475)               (62,218)               -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (64,475)               (62,218)               -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (54,856)               612,075              373,220              514,436              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 9,619                  673,162              373,220              217,995              

   กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก

      (โอนส่วนงานไปให้บริษทัยอ่ย) -                          -                          -                          296,441              

9,619                  673,162              373,220              514,436              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง -                          1,131                  

-                          1,131                  

9,619                  674,293              

-                          -                          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (54,856)               610,944              373,220              217,995              

   กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก

      (โอนส่วนงานไปให้บริษทัยอ่ย) -                          -                          -                          296,441              

(54,856)               610,944              373,220              514,436              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง -                          1,131                  

-                          1,131                  

(54,856)               612,075              

-                          -                          

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

      กาํไรต่อหุ้นจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.02                    1.39                    0.77                    0.45                    

      กาํไรต่อหุ้นจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก

         (โอนส่วนงานไปให้บริษทัยอ่ย) -                          -                          -                          0.62                    

0.02                    1.39                    0.77                    1.07                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปลี่ยนแปลง

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย ส่วนของ

ของบริษทัยอ่ยที่บริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยของ ของบริษทัร่วมโดย ส่วนทุนจากการจ่าย กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ซื้อในราคาสูงกว่า บริษทัร่วมที่ซื้อในราคา ไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจ โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าตามบญัชี ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี ควบคุมของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบ็ดเสร็จอื่นในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 482,580                     -                                      1,494                         (135,833)                    28,434                       50,000                       3,650,873                  (3,216)                                  (3,216)                        4,074,332                  368,102                     4,442,434                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                      -                                -                                -                                -                                673,162                     -                                           -                                673,162                     1,131                         674,293                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                (62,218)                                 (62,218)                      (62,218)                      -                                (62,218)                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                      -                                -                                -                                -                                673,162                     (62,218)                                 (62,218)                      610,944                     1,131                         612,075                     
ซื้อส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                                (80,767)                           -                                -                                -                                -                                -                                -                                           -                                (80,767)                      (369,233)                    (450,000)                    

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                -                                      -                                -                                6,479                         -                                -                                -                                           -                                6,479                         -                                6,479                         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                                -                                      -                                -                                -                                -                                (197,639)                    -                                           -                                (197,639)                    -                                (197,639)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 482,580                     (80,767)                           1,494                         (135,833)                    34,913                       50,000                       4,126,396                  (65,434)                                 (65,434)                      4,413,349                  -                                4,413,349                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 482,580                     (80,767)                           1,494                         (135,833)                    36,872                       50,000                       4,155,881                  (139,611)                               (139,611)                    4,370,616                  -                                4,370,616                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                      -                                -                                -                                -                                9,619                         -                                           -                                9,619                         -                                9,619                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                (64,475)                                 (64,475)                      (64,475)                      -                                (64,475)                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                      -                                -                                -                                -                                9,619                         (64,475)                                 (64,475)                      (54,856)                      -                                (54,856)                      

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                -                                      -                                -                                3,009                         -                                -                                -                                           -                                3,009                         -                                3,009                         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                                -                                      -                                -                                -                                -                                (241,287)                    -                                           -                                (241,287)                    -                                (241,287)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 482,580                     (80,767)                           1,494                         (135,833)                    39,881                       50,000                       3,924,213                  (204,086)                               (204,086)                    4,077,482                  -                                4,077,482                  

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ 

และชาํระแลว้  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 482,580                    50,000                      1,238,757                 1,771,337                 
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               514,436                    514,436                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               514,436                    514,436                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                               -                               (197,639)                   (197,639)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 482,580                    50,000                      1,555,554                 2,088,134                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 482,580                    50,000                      1,513,204                 2,045,784                 
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               373,220                    373,220                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               373,220                    373,220                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                               -                               (241,287)                   (241,287)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 482,580                    50,000                      1,645,137                 2,177,717                 

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานตอ่เน่ือง 49,335               719,729             374,345             256,402             
กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานท่ียกเลิก
   (โอนส่วนงานใหบ้ริษทัยอ่ย) -                        -                        -                        296,441             
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 49,335               719,729             374,345             552,843             
ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 205,422             190,679             35,539               85,447               
   คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 28                      -                        -                        -                        
   กลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (56,442)             (28,495)             (255)                  (15,602)             
   ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 4,755                 28,424               -                        13,569               
   การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 1,799                 422                    -                        -                        
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 3                        (1,482)               162                    (1,613)               
   การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ (1,008)               (1,033)               (1)                      (1,275)               
   การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื (628)                  -                        (628)                  -                        
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (1,265)               5,410                 105                    (4,103)               
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 28                      178                    (28)                    -                        
   กลบัรายการคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเคร่ืองจกัร (29,000)             -                        -                        -                        
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,714                 7,946                 2,268                 5,659                 
   ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 120                    146                    -                        -                        
   รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        (64,288)             (10,304)             
   รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                        -                        (332,893)           (332,893)           
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (101,684)           (469,884)           -                        -                        
   รายไดด้อกเบ้ียรับ (73)                    (182)                  (1,287)               (171)                  
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 40,450               37,068               20,747               26,591               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 119,554             488,926             33,786               318,148             
สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 57,373               161,254             (5,124)               88,442               
   สินคา้คงเหลือ (11,554)             2,743                 (14,194)             (84,651)             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (34,520)             (16,618)             17,514               (11,887)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (29,210)             (1,883)               935                    854                    
หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (178,238)           (201,245)           (38,850)             (119,410)           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 47,212               (9,162)               14,461               (10,149)             
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 400                    (1,926)               -                        (345)                  
เงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (28,983)             422,089             8,528                 181,002             
   จ่ายดอกเบ้ีย (40,324)             (36,289)             (20,641)             (25,945)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (39,460)             (6,295)               (1,611)               (1,252)               
 เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (108,767)           379,505             (13,724)             153,805             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (450,000)           
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ -                        -                        -                        (1,000,000)        
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (43)                    (42)                    -                        -                        
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        -                        (88,500)             (3,000)               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3,101                 20,236               1,078                 5,534                 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (492,868)           (138,420)           (396,448)           (64,463)             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,022)               (28,776)             (13)                    (1,789)               
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        64,288               10,304               
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 332,893             332,893             332,893             332,893             
ดอกเบ้ียรับ 73                      182                    1,287                 171                    
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (161,866)           186,073             (85,415)             (1,170,350)        
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายซ้ือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                        (450,000)           -                        -                        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 182,925             1,564,435          5,000                 1,291,435          
เงินสดจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าการเงิน -                        (474)                  -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 372,686             -                        372,686             -                        
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (144,375)           (468,625)           (60,900)             (68,625)             
เงินปันผลจ่าย (241,287)           (197,639)           (241,287)           (197,639)           
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 169,949             447,697             75,499               1,025,171          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (100,684)           1,013,275          (23,640)             8,626                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 199,464             58,983               64,661               25,296               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 98,780               1,072,258          41,021               33,922               

-                        -                        -                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 14,387 20,273               9,075 2,963                 
   รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 651 -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงิน
สด  ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และ                    
บริษทัยอ่ยและไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลใน                     
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีจะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                     
1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 หลกัการสาํคญั
ของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายได ้        
ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการ
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน
แต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                     
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ                     
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน               
งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 4)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 71 2,769 36,425 25,112 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 29 435 - 167 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100 3,204 36,425 25,279 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน       
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 346,644 428,697 64 10,110 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 83,822 59,003 2 - 
3 - 6 เดือน 8,539 142 - - 
6 - 12 เดือน 5,446 12 - - 
เกิน 12 เดือนข้ึนไป 779 751 - - 

รวม 445,230 488,605 66 10,110 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (779) (751) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ  444,451 487,854 66 10,110 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 444,551 491,058 36,491 35,389 

ลูกหนีอ่ื้น       
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 170 100 7,116 2,742 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 66,222 79,007 7 1,363 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 66,392 79,107 7,123 4,105 
เงินทดรองพนกังาน 1,944 641 1,063 56 
รายไดค้า้งรับ 2,900 2,932 - 30 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 71,236 82,680 8,186 4,191 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 515,787 573,738 44,677 39,580 
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4. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการ                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 101 101 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ - - 19 4 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ - - - 3 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ดอกเบ้ียรับ - - 1 - อตัราร้อยละ 2.3 - 3.7 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 37 10  
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 1 - - - ราคาตลาด 
เงินปันผลรับ - - - 111  
รายการธุรกิจกับบริษทัทีเ่ก่ียวข้องกัน      
ขายสินคา้ 1 - - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 12 12 4 5 ราคาตลาด 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 278 303 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าเช่ารับ - - - 1 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ - - 57 15 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ - - - 13 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ดอกเบ้ียรับ - - 1 - อตัราร้อยละ 2.3 - 3.7 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 64 10  
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ขายสินคา้ 1 - - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 1 - - - ราคาตลาด 
เงินปันผลรับ - - 333 333  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกับบริษทัทีเ่ก่ียวข้องกัน      
ขายสินคา้ 1 1 - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 33 34 11 13 ราคาตลาด 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 กนัยายน 2561 และวนัท่ี                     
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  

(หมายเหตุ 3) 
    

บริษทัยอ่ย - - 43,541 28,021 
บริษทัร่วม 28 1,341 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 242 1,963 - - 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 270 3,304 43,541 28,021 

     
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 96,500 8,000 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - - 96,500 8,000 

     
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 1,549 615 292 494 

รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 1,549 615 292 494 

     
เงนิประกัน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 8,097 8,128 2,828 2,828 

รวมเงนิประกัน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 8,097 8,128 2,828 2,828 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 112 26,556 
บริษทัร่วม - 824 - 554 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 2,739 2,210 363 485 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 2,739 3,034 475 27,595 

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี                     
31 ธนัวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 

 
เพิ่มข้ึน        

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2561 

  (ตรวจสอบแลว้)    
บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั บริษทัยอ่ย 8,000 76,500 - 84,500 
บริษทั ทิปโก ้ไพนแ์อปเป้ิล จาํกดั บริษทัยอ่ย - 165,000 (153,000) 12,000 

บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั บริษทัยอ่ย - 5,000 (5,000) - 

รวม  8,000 246,500 (158,000) 96,500 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 8.8 6.6 5.9 6.6 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.3 0.4 0.2 0.3 
รวม 9.1 7.0 6.1 6.9 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 32.0 22.0 21.6 19.7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.1 1.1 0.7 1.0 
รวม 33.1 23.1 22.3 20.7 

5. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับสําหรับ            
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 78,437 892 
กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้
คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหว่างงวด  (56,442) (255) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 21,995 637 
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6. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจาก
บริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 
บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั 28,800 - 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั 8,096 10,304 

รวมเงินปันผลรับในระหว่างงวด 36,896 10,304 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 

บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั 49,200 - 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั 15,088 10,304 

รวมเงินปันผลรับในระหว่างงวด 64,288 10,304 

 การโอนกิจการบางส่วนใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในปี 2560 

 จากมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 เก่ียวกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอน
ส่วนงานสาํหรับการแปรรูปผลไมใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในเดือนตุลาคม 2560 บริษทัฯไดด้าํเนินการ
โอนกิจการดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้ ดงันั้นบริษทัฯจึงจดัประเภทผลการดาํเนินงานของส่วนงานดงักล่าวสาํหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 เป็นการดาํเนินงานท่ียกเลิกและแยกไวเ้ป็น                     
“กาํไรสําหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
อยา่งไรกต็ามการแสดงรายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
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 ผลการดาํเนินงานของส่วนงานสําหรับการแปรรูปผลไม้ท่ีแสดงไวเ้ป็น  “กําไรสําหรับงวดจากการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

รายได้  
 

รายไดจ้ากการขาย 557,828 1,703,987 
รายไดอ่ื้น 21,658 32,828 

รวมรายได้ 579,486 1,736,815 

ค่าใช้จ่าย   
ตน้ทุนขาย 452,628 1,303,929 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 25,304 70,826 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 33,850 65,619 

รวมค่าใช้จ่าย 511,782 1,440,374 

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานท่ียกเลิก 67,704 296,441 

กําไรต่อหุ้น (บาท)   
   กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการ 

ดาํเนินงานท่ียกเลิก 0.14 0.62 

 รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายขา้งต้นถูกปันส่วนตามหลกัเกณฑ์และขอ้สมมติฐานท่ีผูบ้ริหารของบริษทัฯกาํหนด
บริษทัฯไม่ไดแ้ยกแสดงกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก เน่ืองจากบริษทัฯไม่สามารถแยกแสดง
กระแสเงินสดของการดาํเนินงานดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจน 
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7. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

7.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ราคาทุน 644,930 644,930 644,930 644,930 
มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,741,884 3,030,378 - - 

7.2 ส่วนแบ่งกําไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร
จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะ
กิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน        
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งงวด 

 2561 2560 2561 2560 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 1,165 93,548 - 110,964 

  
 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน        
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งงวด 

 2561 2560 2561 2560 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 101,684 469,884 332,893 332,893 
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8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,970,631 367,072 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 496,519 403,207 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี               
ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (1,836) (1,183) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (188,548) (32,968) 
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัร 29,000 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 2,305,766 736,128 

 ในระหว่างงวด บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเคร่ืองจักรส่วนหน่ึง     
จาํนวน 29 ลา้นบาท และแสดงไวใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม 

9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) - - 14 3,680 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 238,604 304,269 32,024 25,854 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 2,739 3,034 461 23,915 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 284,376 351,603 26,428 33,640 
อ่ืนๆ 105,851 146,475 11,872 15,561 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 631,570 805,381 70,799 102,650 
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10. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 906,950 573,645 
กูเ้พ่ิมในระหวา่งงวด 372,686 372,686 
จ่ายคืนเงินกู ้ (144,375) (60,900) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 1,135,261 885,431 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (287,500) (176,200) 

เงนิกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถงึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 847,761 709,231 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯได้ทําสัญญากู้เงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือใช้เป็น                   
ทุนหมุนเวียนในการดาํเนินกิจการหรือใชใ้นการก่อสร้างโรงงาน โดยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวเป็นจาํนวนเงิน 
500 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 6 ปี เงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบัอตัรา THBFIX และมีกาํหนด
ชาํระคืนเป็นรายไตรมาส โดยงวดแรกมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนท่ี 13 นับจากวนัเบิกใช้วงเงินงวดกู ้  
งวดแรก และตอ้งชาํระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียให้เสร็จส้ินภายใน 6 ปีนบัจากวนัเบิกรับเงินกูง้วดแรก ทั้งน้ี
ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวนเงิน 373 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าว
คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้ืม และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข                     
บางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถ
ในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา การหา้มก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นบางส่วน 
เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 บริษทัฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจาํนวน                     
127 ลา้นบาท 

 เง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวเช่นเดียวกบัท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้เง่ือนไขเพ่ิมเติมของสัญญากูเ้งินใหม่ตามท่ี
กล่าวไวข้า้งตน้ 
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11. วงเงนิสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) การคํ้าประกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ข) การจาํนองสินทรัพยข์องบริษัทฯ โดย ณ  วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
สินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดิน 73 47 26 - 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 390 134 272 - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 100 125 - - 

ค) การมีขอ้จาํกดัวา่บริษทัฯจะไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัต่อทรัพยสิ์น 

ง) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงให้การคํ้าประกนัหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารท่ีธนาคารออกให้กบั
บริษทัยอ่ยแห่งอ่ืนของกลุ่มบริษทั 

12. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (4,939) (1,610) - - 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 870 (3,661) 379 (2,609) 

ใชป้ระโยชนข์าดทุนทางภาษียกมาระหวา่งงวด - (920) - (920) 

ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (4,069) (6,191) 379 (3,529) 

     
     



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (7,021) (4,068) - - 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (30,001) - - - 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,694) (9,547) (1,125) (6,586) 

ใชป้ระโยชนข์าดทุนทางภาษียกมาระหวา่งงวด - (31,821) - (31,821) 

ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (39,716) (45,436) (1,125) (38,407) 

13. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย    

ต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้       

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 77.1 0.16 
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 120.5 0.25 
รวมเงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 197.6 0.41 

    
เงินปันผลประจาํปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้       

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 241.3 0.50 
รวมเงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 241.3 0.50 
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14. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกัและผลไม้ เครื่องดื่ม อื่น ๆ งบการเงินรวม  
2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 457 578 600 640 31 13 1,088 1,231 

กําไรขั้นต้น 98 120 159 220 9 (2) 266 338 
รายไดอ้ื่น       38 26 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (149) (210) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (106) (124) 

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงนิได้       49 30 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       1 94 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้       50 124 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (16) (13) 
ภาษีเงินได ้       (4) (6) 

กําไรสําหรับงวด       30 105 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกั และผลไม้ เครื่องดื่ม อื่น ๆ งบการเงินรวม  
2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,270 1,733 1,760 1,973 95 77 3,125 3,783 

กําไรขั้นต้น 138 432 499 677 29 17 666 1,126 
รายไดอ้ื่น       95 71 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (466) (561) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (307) (348) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงนิได้ 

    
  (12) 288 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       102 470 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้       90 758 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (40) (39) 
ภาษีเงินได ้       (40) (45) 

กําไรสําหรับงวด       10 674 
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 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 แสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ขายสินคา้ในประเทศ ขายสินคา้ในต่างประเทศ งบการเงินรวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 577 594 511 637 1,088 1,231 

กาํไรขั้นตน้ 161 201 105 137 266 338 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ขายสินคา้ในประเทศ ขายสินคา้ในต่างประเทศ งบการเงินรวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,697 1,891 1,428 1,892 3,125 3,783 

กาํไรขั้นตน้ 481 668 185 458 666 1,126 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์ในการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 

15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง และการซ้ือ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ คงเหลือเป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บาท 30 263 8 239 
ยโูร - 3 - 3 
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15.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและโกดงั การเช่ารถ การเช่าเคร่ืองใช้
สาํนกังาน รวมทั้งสัญญาจา้งบริการต่างๆ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาดงักล่าวดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

จ่ายชาํระภายใน     
1 ปี 63 65 16 18 
2 ถึง 5 ปี 101 74 14 3 
มากกวา่ 5 ปี - 1 - - 

15.3 หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือคํ้าประกนั 32 33 11 14 
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16. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  
 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย           

สกลุเงิน 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม    

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม    

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม     

2560 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.0 4.8 0.9 0.7 32.41 32.68 
เยนญ่ีปุ่น - - 1.5 - 0.29 - 
ยโูร 0.2 - 0.4 0.2 37.72 39.03 
เหรียญออสเตรเลีย - - 0.1 0.1 23.36 25.48 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม    

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม    

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม     

2560 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ยโูร - - 0.1 - 37.72 - 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงครบกาํหนดภายในหน่ึงปีคงเหลือ
ดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

สกลุเงิน 
จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน 
ท่ีขาย 

จาํนวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.6 0.3 - - 31.27 - 33.14 32.57 - 33.03 
เหรียญออสเตรเลีย - 0.1 - - - 23.43 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ตรวจสอบแลว้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

สกลุเงิน 
จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน 
ท่ีขาย 

จาํนวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.2 4.0 - - 32.49 - 34.02 32.55 
ยโูร - 1.0 - 1.0 - 39.56 

17. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

