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รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และของเฉพาะกิจการของบริษทัทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ   
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโ ดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็น
เพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจ้าปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงิน
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใ ช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์น
การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโ ยบายการบญัชีท่ีใ ช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโ ดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 

/ขา้พเจา้เช่ือวา่ 
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ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 
 

การแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ทิปโ ก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะกิจการ ของบริษทั ทิปโ ก้ฟูดส์ จาํกดั 
(มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

 
 
  
  
(นางสุวนีย ์ กิตติปัญญางาม)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899  
บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั  
  
กรุงเทพมหานคร  
20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558  
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หมายเหตุ 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.2 และ 5 41,657,226 36,913,985 18,045,188 15,495,930
เงินลงทุนชัว่คราว 6 3,737,499 673,668 0 0
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 3.3 และ 7 485,733,407 759,646,693 144,715,767 197,442,414
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 0 0 33,500,000 51,000,000
สินคา้คงเหลือ 3.4 และ 9 935,936,521 1,340,461,255 352,607,853 771,018,677
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 10 13,178,195 20,531,775 3,771,052 11,677,610

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,480,242,848 2,158,227,376 552,639,860 1,046,634,631
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 3.5 และ 11 0 720,282 0 720,282
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3.5 และ 12 1,431,925,238 1,274,972,938 647,109,739 647,109,739
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 3.5 และ 12 0 0 465,336,902 465,336,902
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 13 1,016,000 4,000,000 0 0
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 18,284,061 11,014,500 18,284,061 11,014,500
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3.8 และ 15 2,418,612,564 2,623,497,230 962,650,392 975,005,750
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3.9 และ 16 39,319,719 37,787,739 33,057,906 33,413,972
เงินมดัจาํและเงินประกนั 11,938,598 11,949,567 2,328,970 2,328,970
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 28 115,572,456 33,563,535 62,473,017 17,942,051
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 4,552,829 2,998,816 3,789,749 1,570,625

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,041,221,465 4,000,504,607 2,195,030,736 2,154,442,791
รวมสินทรัพย์ 5,521,464,313 6,158,731,983 2,747,670,596 3,201,077,422

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 17 1,467,108,976 1,734,754,078 990,000,000 939,754,078

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 18 494,381,633 814,286,607 124,679,665 194,056,789
หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 19 182,351,801 490,090,017 80,922,729 281,621,798
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 8,251,145 3,419,082 0 0
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 21 202,983 11,873,274 156,444 7,017,226
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 17,653,164 16,642,254 3,867,495 4,766,002

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,169,949,702 3,071,065,312 1,199,626,333 1,427,215,893
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

หน้ีสินระยะยาว 19 551,932,000 234,283,801 71,932,000 152,854,729
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยเงินกูยื้ม 2,434,749 3,718,105 2,434,749 3,718,105
ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 2,391,500 2,660,000 0 0
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 39,778,761 39,028,205 23,358,762 31,503,833

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 596,537,010 279,690,111 97,725,511 188,076,667
รวมหนีสิ้น 2,766,486,712 3,350,755,423 1,297,351,844 1,615,292,560

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน 22
หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

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

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย
ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี 1,510,347 1,517,573 0 0

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของบริษทัร่วม
โดยไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม (74,686,161) 3,139,507 0 0

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 9,305,759 5,656,439 0 0
กาํไรสะสม
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 22.1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,892,590,342 1,821,062,834 919,521,008 1,055,583,749

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ (31,213,680) (16,609,136) (1,781,896) (2,378,527)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,330,086,247 2,347,346,857 1,450,318,752 1,585,784,862

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 424,891,354 460,629,703 0 0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,754,977,601 2,807,976,560 1,450,318,752 1,585,784,862
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,521,464,313 6,158,731,983 2,747,670,596 3,201,077,422

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 24 5,507,795,418 5,588,199,446 2,113,300,476 2,268,038,088
ตน้ทุนขายและบริการ 3,825,352,997 4,030,333,797 2,009,078,836 2,162,185,556
กําไรขั้นต้น 1,682,442,421 1,557,865,649 104,221,640 105,852,532
รายไดอ้ื่น 25 339,998,171 305,611,939 152,046,131 186,697,443
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,022,440,592 1,863,477,588 256,267,771 292,549,975
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,490,144,806) (1,373,626,430) (129,600,420) (160,451,295)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (518,108,243) (450,421,026) (215,077,656) (146,290,869)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 15 และ 27 (229,272,680) 0 (37,628,708) 0
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (215,085,137) 39,430,132 (126,039,013) (14,192,189)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 283,450,215 202,495,709 0 0
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 68,365,078 241,925,841 (126,039,013) (14,192,189)
ตน้ทุนทางการเงิน 27 (83,415,143) (89,357,586) (50,891,328) (55,338,394)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (15,050,065) 152,568,255 (176,930,341) (69,530,583)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 68,777,738 (5,182,150) 43,917,619 (6,614,961)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 53,727,673 147,386,105 (133,012,722) (76,145,544)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้ม 1,263,578 (7,221,760) 1,263,578 (7,221,760)
เงินลงทุนเผ่ือขาย (517,791) (5,770,292) (517,791) (5,770,292)
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 0 (1,523,236) 0 0
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (9,808,276) 0 (3,812,523) 0
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษทัร่วม (15,051,679) 30,721,784 0 0
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 1,375,110 2,537,931 613,348 2,598,410

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (22,739,058) 18,744,427 (2,453,388) (10,393,642)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 30,988,615 166,130,532 (135,466,110) (86,539,186)

การแบ่งปันกําไร 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 77,693,007 114,414,989 (133,012,722) (76,145,544)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (23,965,334) 32,971,116 0 0

53,727,673 147,386,105 (133,012,722) (76,145,544)

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 56,922,964 133,159,416 (135,466,110) (86,539,186)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (25,934,349) 32,971,116 0 0

30,988,615 166,130,532 (135,466,110) (86,539,186)

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.1610 0.2371 (0.2756) (0.1578)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย การเปลีย่นแปลง กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย มูลค่ายุติธรรม ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุ้น ในบริษัทย่อยของ ของบริษัทร่วมโดย ส่วนทุนจากการจ่าย ของสัญญา แปลงค่างบการเงิน ส่วนแบ่งกําไร รวมองค์ประกอบ รวมส่วนที่เป็น ส่วนได้เสียที่
ที่ออกและ บริษัทร่วมที่ซื้อในราคา ไม่สูญเสียอาํนาจ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร แลกเปลี่ยนอัตรา เงินลงทุน ที่เป็นเงินตรา ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อื่นของส่วนของ ของผู้ถือหุ้น ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

เรียกชําระแล้ว ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ควบคุมของบริษัทร่วม ของบริษัทร่วม สํารองตามกฎหมาย ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เผื่อขาย ต่างประเทศ ในบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 482,579,640 1,517,573 3,139,507 3,196,988 50,000,000 1,706,647,845 2,984,649 5,030,466 1,523,236 (44,891,914) (35,353,563) 2,211,727,990 427,658,587 2,639,386,577
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 0 0 0 2,459,451 0 0 0 0 0 0 0 2,459,451 0 2,459,451
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2556 0 0 0 0 0 114,414,989 (5,777,408) (4,616,234) (1,523,236) 30,661,305 18,744,427 133,159,416 32,971,116 166,130,532
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556 482,579,640 1,517,573 3,139,507 5,656,439 50,000,000 1,821,062,834 (2,792,759) 414,232 0 (14,230,609) (16,609,136) 2,347,346,857 460,629,703 2,807,976,560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 482,579,640 1,517,573 3,139,507 5,656,439 50,000,000 1,821,062,834 (2,792,759) 414,232 0 (14,230,609) (16,609,136) 2,347,346,857 460,629,703 2,807,976,560
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 0 (7,226) (77,825,668) 3,649,320 0 0 0 0 0 0 0 (74,183,574) 0 (74,183,574)
เงินปันผลจ่าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (9,804,000) (9,804,000)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2557 0 0 0 0 0 77,693,007 1,010,862 (414,232) 0 (15,201,174) (14,604,544) 63,088,463 (25,934,349) 37,154,114
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 0 0 0 0 0 (6,165,499) 0 0 0 0 0 (6,165,499) 0 (6,165,499)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557 482,579,640 1,510,347 (74,686,161) 9,305,759 50,000,000 1,892,590,342 (1,781,897) 0 0 (29,431,783) (31,213,680) 2,330,086,247 424,891,354 2,754,977,601

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงนิรวม)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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หน่วย : บาท

มูลค่ยุตธิรรมของสัญญา
ทุนที่ออกและ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร แลกเปลีย่นอตัรา เงนิลงทุน รวมองค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ
เรียกชําระแล้ว สํารองตามกฎหมาย ดอกเบีย้เงนิกู้ยืม เผื่อขาย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 482,579,640 50,000,000 1,131,729,293 2,984,649 5,030,466 8,015,115 1,672,324,048
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2556 0 0 (76,145,544) (5,777,408) (4,616,234) (10,393,642) (86,539,186)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556 482,579,640 50,000,000 1,055,583,749 (2,792,759) 414,232 (2,378,527) 1,585,784,862

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 482,579,640 50,000,000 1,055,583,749 (2,792,759) 414,232 (2,378,527) 1,585,784,862
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2557 0 0 (133,012,722) 1,010,863 (414,232) 596,631 (132,416,091)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 0 0 (3,050,019) 0 0 0 (3,050,019)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557 482,579,640 50,000,000 919,521,008 (1,781,896) 0 (1,781,896) 1,450,318,752

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินเฉพาะกจิการ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
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หมายเหตุ 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (15,050,065) 152,568,255 (176,930,341) (69,530,583)
ปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับสุทธิ
                                 -จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 250,991,741 236,540,467 135,366,046 118,464,208
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย - ตดับญัชี 0 156,182 0 0
หน้ีสงสยัจะสูญโอนกลบั 388,618 0 0 0
ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพ (โอนกลบั) 39,888,624 (45,807,882) 38,521,839 (26,415,724)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ (7,210,016) 7,972,619 (7,210,016) 7,972,619
(กาํไร)ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (12,146,589) 21,640,129 (7,154,131) 13,115,572
(กาํไร) ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อย 0 (1,523,236) 0 (705,933)
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย (4,770,430) (10,067,850) (4,770,430) (10,067,850)
(กาํไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใชท้รัพยสิ์นถาวร 2,751,171 (728,128) (513,475) (1,929,523)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 229,272,680 0 37,628,708 0
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 8,184,787 5,824,557 5,284,913 4,201,431
เงินปันผลรับ 0 0 (46,917,164) (37,113,166)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (283,450,214) (202,495,709) 0 0
รายไดด้อกเบ้ียรับ (94,656) (99,754) (1,549,244) (1,532,115)
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 85,957,011 88,771,674 50,891,328 55,159,822

294,712,662 252,751,324 22,648,033 51,618,758
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของเงินทุนดาํเนินงาน
สินทรัพย ์(เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 275,209,190 21,471,884 58,673,798 47,995,330
สินคา้คงเหลือ 370,865,356 63,643,105 386,474,172 107,476,618
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 2,108,944 795,761 73,629 1,735,375
เงินมดัจาํและเงินประกนั (1,688,552) (1,267,056) 0 (182,100)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 919,752 892,973 269,250 269,250

หน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (338,296,823) (84,448,453) (68,815,714) (80,991,807)
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 2,450,469 1,221,055 (656,601) (3,915,301)
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (17,242,507) (1,153,110) (17,242,507) (637,790)

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 589,038,491 253,907,483 381,424,060 123,368,333
จ่ายดอกเบ้ีย (87,388,824) (92,807,578) (52,328,501) (56,606,724)
รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 2,255,537 0 2,255,537 0
จ่ายภาษีเงินได้ (6,874,515) (8,920,958) (2,086,826) (2,488,373)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 497,030,689 152,178,947 329,264,270 64,273,236

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (79,831) (278,477) 0 0
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 0 0 17,500,000 (19,500,000)
ขายเงินลงทุนเผ่ือขาย 4,972,921 10,211,150 4,972,922 10,211,150
ขายทรัพยสิ์นถาวร 3,469,744 6,156,406 2,064,917 2,267,245
ซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (270,092,020) (194,618,263) (168,166,056) (112,297,182)
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (214,400) (4,610,109) (170,900) (4,225,210)
รับเงินปันผล 37,113,166 37,113,166 46,917,164 37,113,166
รับดอกเบี้ย 94,656 99,754 1,549,244 1,532,115

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (224,735,764) (145,926,373) (95,332,709) (84,898,716)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2,645,102) 2,855,549 (4,754,078) 4,754,078
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (265,000,000) 375,000,000 55,000,000 185,000,000
จ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัรระยะยาว (5,863,576) (9,260,016) 0 0
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (4,687,980) (5,188,035) (3,621,798) (3,263,771)
เงินรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 500,000,000 0 0 0
จ่ายชาํระเงินกูยื้มระยะยาว (479,538,462) (379,538,461) (278,000,000) (178,000,000)
เงินปันผลจ่าย (9,804,000) 0 0 0

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (267,539,120) (16,130,963) (231,375,876) 8,490,307
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (12,564) 93,199 (6,427) 75,398
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 4,743,241 (9,785,190) 2,549,258 (12,059,775)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 36,913,985 46,699,175 15,495,930 27,555,705
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 4.2 และ 6 41,657,226 36,913,985 18,045,188 15,495,930

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใ ช่เงินสด
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 0 3,268,832 0 3,268,832

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 
8 

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2557 
 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
1.1 บริษทัฯ ไดรั้บการจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 และเป็นบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจหลกั
ประเภทผลิตและจาํหน่ายสับปะรดกระป๋อง นํ้ าสับปะรดเขม้ขน้ นํ้ าผลไมร้วมและเคร่ืองด่ืมบรรจุพร้อมด่ืม นํ้ าแร่
ธรรมชาติพร้อมด่ืม โดยจาํหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1.2 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตั้งอยูเ่ลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และมี
โรงงานตั้งอยูด่งัน้ี 

  - เลขท่ี 212 ถนนเพชรเกษม หมู่ 16 ตาํบลอ่าวนอ้ย อาํเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77210 
  - เลขท่ี 504 ถนนเพชรเกษม ตาํบลประจวบคีรีขนัธ์ อาํเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77000 
  - เลขท่ี 205/1 หมู่ 2 ตาํบลโป่งแยง อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 50180 
  - เลขท่ี 90/1 หมู่ 7 ตาํบลสนบัทึบ อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13170 
1.3 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ ครอบครัวทรัพยส์าคร 

 

2. เกณฑก์ารจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน 
 2.1 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

และแสดงรายการในงบการเงินตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 2.2 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํและนาํเสนองบการเงินตามกฎหมายโดยใชห้น่วยเงินตราไทยและจดัทาํเป็นภาษาไทย บริษทั
ฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน 

2.3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
  งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยดงัน้ี : 

 ทุนจดทะเบียน สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 
ช่ือบริษทั 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

บริษทัยอ่ย     
     บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั 50,000,000 50,000,000 99.9988 99.9988 
     บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จาํกดั 600,000,000 600,000,000 50.00 50.00 
     บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั 50,000,000 50,000,000 75.50 75.50 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม     
     บริษทั ทีเอฟบี ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 1,000,000 1,000,000 50 50 
(ถือหุน้ผา่น บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จาํกดั)     
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 

 

2. เกณฑก์ารจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน (ต่อ) 
2.3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม (ต่อ) 

  ยอดคงคา้งระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย รายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญั และยอดเงินลงทุนของ
บริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยกบัทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 

2.4 การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ดงัน้ี : 

2.4.1     มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี   
1 มกราคม พ.ศ. 2557  

 

กรอบแนวคดิสําหรับการรายงานทางการเงนิ (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 
   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 

 

2.    เกณฑก์ารจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน (ต่อ) 
2.4  การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

2.4.1     มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 

การตคีวามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ  
 หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
ฉบบัท่ี 4  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่  
ฉบบัท่ี 5  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ  
 ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม  
ฉบบัท่ี 7  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง  
 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง  
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12  ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

   

   การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชป้ฏิบติัจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบ
การเงิน สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 

 

 
2.    เกณฑก์ารจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน (ต่อ) 

2.4  การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 
2.4.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
 1 มกราคม พ.ศ. 2558  
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ การทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 

 

 
2.    เกณฑก์ารจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน (ต่อ) 

2.4  การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 
2.4.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10  งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซด ์
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2.    เกณฑก์ารจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน (ต่อ) 
2.4  การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

2.4.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1  (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ี

มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง 
ผลประโยชนข์องพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

 

 2.4.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้ ตั้ งแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559  

 

มาตรฐานรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) สญัญาประกนัภยั 

 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัมิไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบั
ใช ้โดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติั 

 

2.5 ในการจดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณและการ
ตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน ดงันั้น ผลท่ีจะเกิดข้ึนจริงอาจต่างจากท่ีได้
ประมาณไว ้
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3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 3.1 เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน 
    งบการเงินท่ีนาํเสนอน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการใน

งบการเงิน ยกเวน้รายการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
     เงินสด หมายถึง เงินสดในมือรวมถึงเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
   รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินฝากประจาํและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีไม่มีขอ้จาํกดัในการใช ้เช่น มี

สภาพคล่องสูงซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจาํนวนท่ีทราบไดแ้ละมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ไม่เป็นนยัสาํคญั เช่น มีกาํหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัฝากหรือลงทุน 

 

 3.3  ลูกหน้ีการคา้ 
  ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าท่ีจะไดรั้บ คือจาํนวนเงินตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจากอายหุน้ีคงคา้งโดยพิจารณาจากฐานะการเงินในปัจจุบนัของ
ลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระ 

   นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผูพิ้จารณาตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิม โดย
พิจารณาจากลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะมีปัญหาในการชาํระหน้ีดว้ย 

 

 3.4 สินคา้คงเหลือ 
    สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า บริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ยประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นตอ้งจ่าย
เพ่ือการขายสินคา้นั้น 

    ตน้ทุนของสินคา้ท่ีซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือรวมค่าใช้จ่ายอ่ืนทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ 
ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูป และสินคา้ระหว่างผลิต ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงานและโสหุ้ยการผลิต โดย
ราคาทุนของสินคา้คาํนวณตามเกณฑด์งัน้ี 

 วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุใชส้ิ้นเปลือง - ราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ีย 
 สินคา้ระหวา่งผลิต - ตน้ทุนผลิตโดยวิธีถวัเฉล่ีย 
 สินคา้สาํเร็จรูป - ตน้ทุนผลิตโดยวิธีถวัเฉล่ีย 
   

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้ งค่าเผื่อสินค้าเส่ือมสภาพโดยพิจารณาจากสินค้าท่ีหมดอายุและคาดว่าจะ
เส่ือมสภาพการใชง้าน  
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3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
3.5    การบนัทึกเงินลงทุน 

 เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดฯ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดย
ใช้ราคาเสนอซ้ือคร้ังล่าสุด ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยอา้งอิงราคาจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ (หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 12) 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย  
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนดว้ยวิธีราคา
ทุน หกัดว้ยค่าเผือ่การลดมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 12) 
 

3.6 สญัญาเช่าระยะยาว 
 สญัญาเช่าทางการเงิน 

 สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจาก
สินทรัพย ์ไดโ้อนไปใหแ้ก่ผูเ้ช่า ไม่วา่ในท่ีสุดการโอนกรรมสิทธ์ิจะเกิดข้ึนหรือไม่ จดัเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน  
และบริษทัฯ และบริษทัย่อยรับรู้สัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย
จาํนวนเงินเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายแลว้แต่
จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ส่วนดอกเบ้ียจ่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 
การคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่า จะตดัตามอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์ 

 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
 สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจาก
สินทรัพย ์ไม่ไดโ้อนไปใหแ้ก่ผูเ้ช่า จดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้จาํนวนเงินท่ีจ่ายตาม
สญัญาเช่าดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

3.7     อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชนจ์ากรายไดค่้าเช่าหรือ

จากมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้
หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในราคาทุน 
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3.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 3.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าของสินทรัพย ์ 
  ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และคาํนวณตามประมาณ
การกาํลงัการผลิตของเคร่ืองจกัร ซ่ึงไดป้ระมาณไว ้ดงัน้ี 

 ค่าพฒันาท่ีดิน 10 ปี 
 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 10-25 ปี 
 เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ  
 - วิธีเสน้ตรง 10-20 ปี 
      - ตามประมาณการกาํลงัการผลิต 919.04 ลา้นขวด 
 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5-20 ปี 
 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 3-10 ปี 
 ยานพาหนะ 5-10 ปี 
    ตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้สําหรับการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสภาพของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระ

ผกูพนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ถือรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  
 ค่าใชจ่้ายในการต่อเติมปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อสัญญาเช่า ซ่ึงเป็นผลให้ค่าใชจ่้ายนั้นมีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจะบนัทึกเป็นสินทรัพย ์ 

    การคาํนวณค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนประกอบของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตอ้งพิจารณาแต่ละส่วนแยก
ต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
  วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ให้มีการทบทวนอยา่งนอ้ย
ท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 
 ค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายประจาํงวด 

 3.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย(์ถา้มี) 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนแต่ละประเภท ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่สามารถกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะ
ไดรั้บ สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนจะไม่ถูกตดัจาํหน่าย แต่จะทดสอบวา่มีการดอ้ยค่าหรือไม่ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ ดงัน้ี 

 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 3-10 ปี 
    บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย บนัทึกค่าตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายประจาํงวด 
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3.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
3.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

    บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะพิจารณาการดอ้ยค่าสินทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์
ไม่มีตวัตน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่ สินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า โดยการดอ้ยค่าจะพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพย ์ หากมีราคาตํ่ากวา่ราคาตามบญัชี ถือวา่สินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า ซ่ึงจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

   มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชท้รัพยสิ์นแลว้แต่
ราคาใดจะสูงกวา่ และจะประมาณจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 

3.11 หน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้าย 
   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน และค่าใชจ่้ายไวใ้นงบการเงิน เม่ือบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือเป็นภาระผกูพนัค่อนขา้งแน่อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน
อดีต ซ่ึงอาจทาํใหบ้ริษทัฯตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนันั้นในจาํนวนเงินท่ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย บนัทึกเงินปันผลคา้งจ่ายเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัแลว้ 
3.12 การรับรู้รายได ้

   รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นยัสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อ โดยใชจ้าํนวนเงินตามใบกาํกบัสินคา้ ส่วนลดและสินคา้รับคืน 
รวมทั้งจาํนวนท่ีเกิดจากการประมาณการ (ถา้มี) ไดแ้สดงหกัออกจากยอดขาย 

   รายไดจ้ากการให้บริการ รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือผลของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสามารถประมาณได้
อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีท่ีบริษัทฯ และบริษทัย่อยไม่สามารถประมาณผลของรายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกับการ
ให้บริการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะรับรู้รายไดไ้ม่เกินจาํนวนค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ไปแลว้ซ่ึงเป็น
จาํนวนค่าใชจ่้ายท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บคืนจากผูว้า่จา้ง 

   รายไดด้อกเบ้ียรับ รับรู้ตามระยะเวลา 
   รายไดค้่าเช่า  รับรู้ตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 
   รายไดเ้งินปันผล  รับรู้เม่ือสิทธิการรับเงินปันผลไดมี้การประกาศแลว้ 

 3.13 ผลประโยชนพ์นกังาน 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 

   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายชาํระภายใน 12 เดือนนบัจากวนัส้ินงวดท่ีพนกังานได้
ใหบ้ริการ รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

  ผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน 
   บริษทัฯ และบริษทัย่อยและพนักงาน ได้จดัให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานโดยหักจาก

เงินเดือนของพนกังานส่วนหน่ึง และ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้อีกส่วนหน่ึงเป็นรายเดือน สินทรัพย์
ของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เงินท่ีจ่ายสมทบกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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3.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 3.13 ผลประโยชนพ์นกังาน (ต่อ) 
   ผลประโยชน์ท่ีต้องจ่ายให้กับพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงถือเป็นโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ได้บนัทึกด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) ซ่ึงคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานในกาํไรหรือขาดทุน  

 3.14  ภาษีเงินได ้
   ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
   ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี

เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจหรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

   ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ ภาษีเงินไดท่ี้คาดว่าจะจ่ายชาํระหรือสามารถขอคืนได ้โดยคาํนวณจาก
กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีตอ้งเสียภาษี ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร 

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดย คาํนวณผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางภาษีอากร 

   การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ี
คาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลา
ท่ีรายงาน 

   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี รับรู้จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้จะตอ้งจ่ายในอนาคตซ่ึงเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะรับรู้ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไร เพ่ือเสียภาษี
ในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 3.15 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
   รายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานไดแ้ปลง
ค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลต่างจากการแปลงค่าถือเป็นผลกาํไรหรือขาดทุนแสดงในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุน 

   บญัชีเงินลงทุนในต่างประเทศ ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัลงทุน 
   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากบริษทัยอ่ยในต่างประเทศท่ีนาํมารับรู้ส่วนไดเ้สียในบริษทัใหญ่ แปลงค่าดว้ยอตัรา

แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน 
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3.   สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 3.16 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
   กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ ด้วย

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งปี  (จาํนวน 482,579,640  หุน้) 
 

4. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

4.1  ความสมัพนัธ์ของบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
 บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทิปโกม้าร์เก็ตต้ิง จาํกดั ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทิปโก ้เบฟเวอเรจ จาํกดั ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ซนัโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด ์ฟู้ด เอเซีย ประเทศสิงคโ์ปร์ ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั  กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั รวมทรัพยสิ์น จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เรยโ์คลแอสฟัลท ์จาํกดั ถือหุน้ทางออ้ม 
 บริษทั ไทยสเลอร่ีซีล จาํกดั กรรมการบริษทัร่วมถือหุน้ 
 บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์ เทอร์มินลั จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั โรงโม่ไทย จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั รัตนะจิตต ์จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ต จาํกดั กรรมการถือหุน้ 
 บริษทั สุราษฎร์บิทูเมน จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั บิทูเมน มารีน จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ไทยบิทูเมน จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทาสโกชิ้ปป้ิง จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ไวทลัเวล็ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทิปโก ้มารีไทม ์จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั อลัฟ่า มารีไทม ์จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 

 

4. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

 4.2  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบายกาํหนดราคาระหวา่งกนั ดงัน้ี : 
 ลกัษณะรายการคา้ นโยบายในการกาํหนดราคา 
  รายการคา้ระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย  
  -บริษทัฯ ขายและบริการใหก้บับริษทัยอ่ย วิธีราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
  -บริษทัยอ่ยขายและบริการใหก้บับริษทัฯ วิธีราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
 รายการคา้ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 
 

   บริษทัฯและบริษทัย่อย มีรายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน โดยพิจารณาความเป็น
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ การถือหุ้นระหว่างกนั หรือการมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั 
นอกจากน้ี ความเก่ียวขอ้งยงัพิจารณาถึงบุคคลหรือกิจการท่ีสามารถควบคุมบุคคลหรือกิจการอ่ืน หรือสามารถใช้
อิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงิน หรือการดาํเนินงานของบุคคลหรือกิจการอ่ืน โดยบริษทั ฯ และ
บริษทัย่อย มีรายการบญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผลของรายการ
ดงักล่าวไดร้วมไวใ้นงบการเงินตามเกณฑป์กติของธุรกิจ 

รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย : 
  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

ยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินงวด     
    ลูกหน้ีการคา้     
       -บริษทัยอ่ย     
            บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั   26,533,035 12,993,806 
            บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั   1,002,112 888,066 
            บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั   31,319 39,362 
       -กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
           บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 940,264 1,018,639   
           บริษทั ไทยสเลอร่ีซีล จาํกดั 39,033 18,724   
           บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั 1,014,685 1,076,141   
           บริษทั รัตนะจิตต ์จาํกดั 99,760 42,600   
            บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ต จาํกดั 142,850 292,466   
           บริษทั เรยโ์คลแ์อสฟัสท ์จาํกดั 93,812 118,644   
           บริษทั ทิปโกม้าร์รีไทม ์จาํกดั 45,516 52,240   
           บริษทั ไทยบิทูเมน จาํกดั 131,200 136,382   
           บริษทั บิทูเมนมารีน จาํกดั 0 1,098   
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 

 

4. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

ยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินงวด (ต่อ)     
    ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
       -บริษทัยอ่ย     
            บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั   3,054,486 2,374,235 
            บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั   57,535 482,162 
            บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั   21,711 27,671 
            บริษทั ทีเอฟบี ดิสทิบิวชัน่ จาํกดั   1,859 1,859 
       -กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
           บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 41,730 165,406 11,235 147,750 
           บริษทั ทาสโก ้ช้ิบป้ิง จาํกดั 1,605 3,210   
           บริษทั อลัฟ่า มารีไทม ์จาํกดั 16,853 1,605   
           บริษทั เรยโ์คลแอสฟัลท ์จาํกดั 1,605 7,352 0 5,748 
           บริษทั ไทยบิทูเมน จาํกดั 20,063 11,235   
           บริษทั บิทูเมนมารีน จาํกดั 1,605 1,605   
           ซนัโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด ์ฟู้ด ลิมิเตด็ ประเทศญ่ีปุ่น  5,922,845 69,515,058   
           ซนัโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด ์ฟู้ด เอเซีย ประเทศสิงคโ์ปร์ 18,763 659   
           ซนัโทร่ี เบฟเวอร์เรจ แอนด ์ฟู้ด (ประเทศไทย) จาํกดั 33,170 0   
    เงินใหกู้ย้มื-บริษทัยอ่ย     
       -บริษทัยอ่ย     
            บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั     
                ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด   51,000,000 31,500,000 
                เงินใหกู้ย้มืเพิ่มในระหว่างงวด   8,001,020 31,700,000 
                เงินใหกู้ย้มืรับชาํระคืนในระหวา่งงวด   25,501,020 12,200,000 
                ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด   33,500,000 51,000,000 
    ค่าทรัพยสิ์น     
      -กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
           บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั 5,356,283 11,688,943 5,356,283 0 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 

 

4. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

ยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินงวด (ต่อ)     
    เจา้หน้ีการคา้     
        -บริษทัยอ่ย     
            บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั   3,022,911 2,715,719 
            บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั   109,824 4,906,098 
            บริษทั ทีเอฟบี ดิสทิบิวชัน่ จาํกดั   0 140,171 
       -กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
           บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 665,817 928,143 268,462 542,017 
           บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั  609,232 5,568,549 304,240 4,675,387 
            บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ต จาํกดั 96,406 146,789 63,554 111,742 
            บริษทั รวมทรัพยสิ์น จาํกดั 305,533 0   
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
       -กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
           บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 201,576 558,551 201,576 558,551 
           บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั 541,267 529,375 259,782 270,499 
           ซนัโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด ์ฟู้ด ลิมิเตด็ ประเทศญ่ีปุ่น 376,754 376,754   
           บริษทั รวมทรัพยสิ์น จาํกดั 171,750 0   
           บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ต จาํกดั 450 0   
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 

 

4. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายสาํหรับงวด     
     รายไดจ้ากการขายสินคา้     

- บริษทัยอ่ย 3,653,759 0 272,092,628 207,995,959 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 6,296,685   

     รายไดจ้ากการเช่า     
- บริษทัยอ่ย   1,646,533 2,718,112 

     รายไดด้อกเบ้ียรับ     
- บริษทัยอ่ย   1,547,738 1,527,266 

     รายไดเ้งินปันผล     
- บริษทัยอ่ย   9,803,998 0 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   37,113,166 37,113,166 

     รายไดอ่ื้น     
- บริษทัยอ่ย   67,400,935 70,035,461 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 182,815,175 131,374,408 110,757 546,682 

     รายการซ้ือสินคา้     
- บริษทัยอ่ย 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  
 

27,639,203 
0 

93,515,372 
1,139,400 

     ค่าใชจ่้ายจากการเช่าและการบริการ     
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,332,237 22,890,496 15,187,748 10,465,237 

     ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการขาย     
- บริษทัยอ่ย   54,519,596 54,923,650 

     ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 376,814   

     
     ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

- ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 39,903,785 39,503,463 26,840,875 30,832,575 
- ผลประโยชนร์ะยะยาวหลงัออกจากงาน 1,105,213 377,058 962,918 315,008 

                   รวมคา่ตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 41,008,998 39,880,521 27,803,793 31,147,583 
 

กลุ่มบริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ สวสัดิการอ่ืน ค่าเบ้ียประชุม และผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน เป็นตน้ 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 

 

5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  หน่วย : บาท 

 

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
เงินสด 1,548,791 2,365,603 511,529 1,101,349 
เงินฝากจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  40,108,435 34,548,382 17,533,659 14,394,581 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ.2556  อตัรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 – 0.10 และร้อยละ 0.01 – 0.75 ต่อ
ปีตามลาํดบั) 

    

  รวม 41,657,226 36,913,985 18,045,188 15,495,930 
 

6.  เงินลงทุนชัว่คราว 
 เป็นเงินฝากประจาํ 6 เดือนของบริษทัยอ่ยท่ีไม่ติดภาระผกูพนั (ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.85 – 1.95 ต่อปี และร้อยละ 1.95 – 2.10 ต่อปีตามลาํดบั) 

 

7. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
  หน่วย : บาท 

 

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
ลูกหน้ีการคา้     

- ในประเทศ 291,084,016 439,228,614 11,396,584 32,971,660 
- ต่างประเทศ 108,746,427 162,155,004 94,801,928 134,678,866 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,507,120 2,756,934 27,566,466 13,921,234 

 402,337,563 604,140,552 133,764,978 181,571,760 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6,937,320) (6,548,703) (6,548,703) (6,548,703) 
  รวมลูกหน้ีการคา้ 395,400,243 597,591,849 127,216,275 175,023,057 
ลูกหน้ีอ่ืน 
    -ลูกหน้ีอ่ืน-บริษทัอ่ืน 
    -ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 
    -ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
    -เงินทดรองพนกังาน 
    -รายไดค้า้งรับ 

 
50,861,046 

6,058,239 
23,115,897 

126,756 
10,171,226 

 
67,578,799 
69,706,130 
18,974,416 

758,667 
5,036,832 

 
1,979,523 
3,146,826 
7,071,058 

62,706 
5,239,379 

 
11,567,713 

3,039,425 
7,704,251 

54,304 
53,664 

            รวมลูกหน้ีอ่ืน 90,333,164 162,054,844 17,499,492 22,419,357 
   รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 485,733,407 759,646,693 144,715,767 197,442,414 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 

 

7. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

  ตารางแสดงระยะเวลาการคา้งชาํระของลูกหน้ีการคา้ ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  
  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 359,319,763 106,694,039 
หน้ีคา้งชาํระระหวา่ง 1-90 วนั 35,650,012 20,522,236 
หน้ีคา้งชาํระระหวา่ง 91-180 วนั 34,455 0 
หน้ีคา้งชาํระระหวา่ง 181-270 วนั 451,156 0 
หน้ีคา้งชาํระระหวา่ง 271-360 วนั 108,886 0 
หน้ีคา้งชาํระเกินกวา่ 360 วนั 6,773,291 6,548,703 
  รวม 402,337,563 133,764,978 

 
 

  ตารางแสดงระยะเวลาการคา้งชาํระของลูกหน้ีการคา้ ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 415,847,846 128,275,011 
หน้ีคา้งชาํระระหวา่ง 1-90 วนั 176,120,196 41,337,811 
หน้ีคา้งชาํระระหวา่ง 91-180 วนั 148,266 0 
หน้ีคา้งชาํระระหวา่ง 181-270 วนั 1,966 0 
หน้ีคา้งชาํระระหวา่ง 271-360 วนั 0 0 
หน้ีคา้งชาํระเกินกวา่ 360 วนั 12,022,278 11,958,938 
  รวม 604,140,552 181,571,760 

 
 
 

8. เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

  เป็นเงินให้กูยื้มแก่บริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จาํกดั ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี และร้อยละ 
3.75 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ตามลาํดบั 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 

 

9. สินคา้คงเหลือ 
  หน่วย : บาท 
  

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
สินคา้สาํเร็จรูป 439,342,306 738,081,528 224,671,549 521,702,536 
สินคา้ระหวา่งผลิต 103,665,941 145,504,361 19,366,732 44,994,260 
วตัถุดิบ 402,982,506 437,963,218 139,557,376 209,363,264 
อะไหล่และวสัดุใชส้ิ้นเปลือง 50,626,658 45,905,023 28,781,588 24,102,238 
 996,617,411 1,367,454,130 412,377,245 800,162,298 
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (762,604) (7,972,619) (762,604) (7,972,619) 
      ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ (63,558,689) (23,670,066) (61,503,948) (22,982,110) 
 932,296,118 1,335,811,445 350,110,693 769,207,569 
สินคา้ระหวา่งทาง 3,640,403 4,649,810 2,497,160 1,811,108 
  รวม 935,936,521 1,340,461,255 352,607,853 771,018,677 

 

10. สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
  หน่วย : บาท 
  

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7,961,826 13,428,032 694,492 6,238,993 
เงินมดัจาํระยะสั้น 1,375,370 1,419,249 0 0 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 0 2,255,537 0 2,255,537 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 2,279,430 2,662,478 2,086,826 2,488,373 
อ่ืนๆ  1,561,569 766,479 989,734 694,707 

รวม 13,178,195 20,531,775 3,771,052 11,677,610 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 

 

11. เงินลงทุนเผือ่ขาย (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
   หน่วย : บาท 
  31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
 ราคาทุนตน้งวด 720,282 345,792 
 เงินลงทุนเพิ่มข้ึน 0 0 
 จาํหน่ายเงินลงทุน (720,282) (143,300) 
 ราคาทุนปลายงวด 0 202,492 
 การเปล่ียนแปลงในราคามูลค่ายติุธรรม 0 517,790 
 ราคาตามบญัชีปลายงวด 0 720,282 

  
  ในปี 2554 บริษทัฯ ไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัโดยไม่คิดมูลค่า จาํนวน 3,711,316 หน่วย 

อาย ุ3 ปี บริษทัฯ ถือเป็นเงินลงทุนเผือ่ขาย และวดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัคงเหลือจาํนวน 0 หน่วย 

และจาํนวน 706,159 หน่วยตามลาํดบั
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
  เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย 

หน่วย : พนับาท 
      งบการเงินรวม 
  ประเภทกิจการ ลกัษณะ ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน (%) เงินลงทุน (วิธีส่วนไดเ้สีย) 
  

 
ความสัมพนัธ์ 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

บริษทัยอ่ยในประเทศ                 
   บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบ์ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนํ้าผลไมพ้ร้อมดื่ม ถือหุน้  600,000  600,000 50.00  50.00  407,260 441,917  
   บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั ร้านคา้ปลีกเครื่องดื่มและอาหาร ถือหุน้  50,000  50,000 75.50  75.50  17,669 23,343  
   บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั ผลิตสารสกดัจากสมุนไพร ถือหุน้  36,800  36,800 99.99  99.99  141,094 139,999  
               
รวม           566,023 605,259  
หกั รายการตดับญัชี           (566,023) (605,259 ) 
            0 0  
บริษทัร่วมในประเทศ              
   บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) ผลิตยางมะตอย ถือหุน้ 1,532,780  1,525,480 24.2130 24.3236  1,431,925 1,274,973  
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
 
12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (ต่อ) 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน หกัดว้ยค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน 
 

หน่วย : พนับาท 

   
ประเภทกิจการ 

 

 

ลกัษณะ 
ความสมัพนัธ์ 

 

งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน (%) เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผล 
  31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
บริษทัยอ่ยในประเทศ           
   บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบ์ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าผลไมพ้ร้อมดื่ม ถือหุน้  600,000  600,000 50.00  50.00  279,050  279,050  9,804 0  
   บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั ร้านคา้ปลีกเครื่องดื่มและอาหาร ถือหุน้ 50,000 50,000 51.00  51.00  25,500  25,500  0 0  
   บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั ผลิตสารสกดัจากสมุนไพร ถือหุน้ 36,800 36,800 99.99  99.99  160,787  160,787  0 0  
                    

             465,337  465,337  9,804 0  

บริษทัร่วมในประเทศ                   
   บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) ผลิตยางมะตอย ถือหุน้ 1,532,780 1,525,480 24.2130 24.3236  647,110  647,110  37,113 37,113  

             1,112,447  1,112,447  46,917 37,113  
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (ต่อ) 

  งบการเงินของบริษทัร่วมช่ือบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ 
พ.ศ. 2556 สอบทานและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนเงินลงทุนในบริษทัร่วมน้ีแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงิน
รวม ดงัน้ี 

   หน่วย : บาท 
  

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวม 

 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556  
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,431,925,238 1,274,972,938 
 ร้อยละของสินทรัพยร์วมของงบการเงินรวม 25.93 20.70 
    
 ส่วนไดเ้สียในกาํไรสาํหรับงวดของบริษทัร่วม   
       สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 283,450,215 202,495,709 
       ร้อยละของรายไดร้วมของงบการเงิน 4.62 3.32 

 

ขอ้มูลงบการเงินของบริษทัร่วมมีดงัน้ี 
   หน่วย : พนับาท 
  

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวม 

 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
       รวมสินทรัพย ์ 15,145,118 20,273,519 
       รวมหน้ีสิน 9,020,101 14,382,582 
       รวมรายได ้ 46,249,063 34,140,374 
       กาํไรสาํหรับงวด 1,157,109 861,607 

 

 
13.  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 

 เป็นเงินฝากประจาํ 6 เดือนของ บริษทัย่อย ท่ีนาํไปคํ้าประกนัการออกหนังสือคํ้าประกนัจากธนาคารตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
14. อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย :  รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวา่งงวด   รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวา่งงวด  
 31 ธ.ค. 2556 เพิ่ม จาํหน่าย รายการโอน 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 เพิ่ม จาํหน่าย รายการโอน 31 ธ.ค. 2557 

ราคาทุน           
ที่ดิน 11,014,500 7,269,561 0 0 18,284,061 11,014,500 7,269,561 0 0 18,284,061 
  รวม 11,014,500 7,269,561 0 0 18,284,061 11,014,500 7,269,561 0 0 18,284,061 
 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย :  รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวา่งงวด   รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวา่งงวด  
 31 ธ.ค. 2555 เพิ่ม จาํหน่าย รายการโอน 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 เพิ่ม จาํหน่าย รายการโอน 31 ธ.ค. 2556 

ราคาทุน           
ที่ดิน 11,014,500 0 0 0 11,014,500 11,014,500 0 0 0 11,014,500 
  รวม 11,014,500 0 0 0 11,014,500 11,014,500 0 0 0 11,014,500 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
15.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

                                     หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประกอบดว้ย : 

 
รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวา่งงวด  

 
รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวา่งงวด 

  31 ธ.ค. 2556 ซื้อ จาํหน่าย รายการโอน 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 ซื้อ จาํหน่าย รายการโอน 31 ธ.ค. 2557 
         ประเภททุนทรัพยส์ิน            
ที่ดิน-ราคาทุนเดิม 275,716,969  0 0 950,000  276,666,969  154,573,986  0 0 950,000  155,523,986  
คา่พฒันาที่ดิน 58,057,992  0 0 0  58,057,992  54,589,902  0 0 0  54,589,902  
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1,140,379,069  285,000  (30,785,300)  57,650,782  1,167,529,551  617,928,803  205,500  0 37,439,733  655,574,036  
เครื่องจกัรและส่วนประกอบ 2,716,935,267  2,811,125  (17,361,802)  252,595,641  2,954,980,231  1,334,663,720  270,000  (8,267,358)  186,983,408  1,513,649,770  
เครื่องมือและอุปกรณ์ 305,126,290  9,362,708  (18,464,065)  16,720,146  312,745,079  129,954,221  2,063,659  (4,572,855)  5,111,722  132,556,747  
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 89,554,118  2,979,919  (11,394,999)  4,488,891  85,627,929  52,760,077  757,584  (4,874,668)  1,033,316  49,676,309  
ยานพาหนะ 49,643,256  0  (4,124,194)  262,617  45,781,679  33,181,235  0  (2,930,849)  0  30,250,386  
               รวม 4,635,412,961  15,438,752  (82,130,360)  332,668,077  4,901,389,430  2,377,651,944  3,296,743  (20,645,730)  231,518,179  2,591,821,136  
         ประเภทค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพยส์ิน               
คา่พฒันาที่ดิน 29,198,887  3,994,140  0 0 33,193,027  28,640,579  3,756,599  0  0 32,397,178  
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 514,726,936  54,135,350  (29,776,111)  0 539,086,175  365,002,211  30,395,216  0  0 395,397,427  
เครื่องจกัรและส่วนประกอบ 1,279,103,259  136,823,139  (15,887,425)  0 1,400,038,973  919,681,337  77,620,314  (8,156,706)  0 989,144,945  
เครื่องมือและอุปกรณ์ 198,936,055  37,411,575  (15,451,942)  0 220,895,688  86,092,534  13,855,974  (3,495,657)  0 96,452,851  
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 63,740,497  9,005,612  (10,849,784)  0 61,896,325  38,689,561  4,452,936  (4,571,538)  0 38,570,959  
ยานพาหนะ 39,148,240  3,524,344  (4,066,335)  0 38,606,249  27,836,133  1,836,496  (2,870,563)  0 26,802,066  
               รวม 2,124,853,874  244,894,160  (76,031,597)  0 2,293,716,437  1,465,942,355  131,917,535  (19,094,464)  0 1,578,765,426  
  2,510,559,087     2,607,672,993  911,709,589      1,013,055,710  
หัก  ค่าเผือ่สินทรัพยด์อ้ยค่า   (35,292,089)  (229,272,680)    (264,564,769)  (15,088,095)  (37,628,709)    (52,716,804)  
  2,475,266,998      2,343,108,224  896,621,494      960,338,906  
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 119,171,004  157,531,478   (201,198,142)  75,504,340  51,361,518  45,635,669    2,311,486  
เครื่องจกัรระหวา่งทาง 29,059,228  126,852,927   (155,912,155)  0   27,022,738  117,061,643    0   
               รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 2,623,497,230     2,418,612,564  975,005,750     962,650,392  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งคิดค่าเสื่อมราคาเตม็มูลค่าแลว้ในงบการเงินรวม จาํนวน 1,538 ลา้นบาท (2556 : 1,551 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 895 ลา้นบาท (2556 : 917 ลา้นบาท) 
และในปี 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหนึ่ง ตั้งสาํรองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษทัฯ เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เป็นจาํนวน 37,628,709 บาท และมติที่ประชุมกรรมการบริษทัยอ่ย เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เป็นจาํนวน 191,643,972 บาท
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 

 

15.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
                                     หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย : 
 

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวา่งงวด 
31 ธ.ค. 2556 

 
รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวา่งงวด 

31 ธ.ค. 2556   31 ธ.ค. 2555 ซื้อ จาํหน่าย รายการโอน 31 ธ.ค. 2555 ซื้อ จาํหน่าย รายการโอน 
         ประเภททุนทรัพยส์ิน             
ที่ดิน-ราคาทุนเดิม 275,716,969  0 0 0 275,716,969 154,573,986 0 0 0 154,573,986 
คา่พฒันาที่ดิน 57,904,442 153,550 0 0 58,057,992 54,589,902 0 0 0 54,589,902 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1,073,107,028 13,246,483 (425,751) 54,451,309 1,140,379,069 572,312,553 3,734,328 (425,752) 42,307,674 617,928,803 
เครื่องจกัรและส่วนประกอบ 2,534,990,489 54,880,528 (4,800,139) 131,864,389 2,716,935,267 1,185,584,477 35,371,010 (4,746,467) 118,454,700 1,334,663,720 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 286,296,860 23,079,186 (16,343,420) 12,093,664 305,126,290 116,545,063 8,807,484 (4,161,602) 8,763,276 129,954,221 
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 89,185,203 9,935,261 (12,435,710) 2,869,364 89,554,118 55,830,804 5,336,403 (8,989,999) 582,869 52,760,077 
ยานพาหนะ 61,745,972 3,861,754 (15,964,470) 0 49,643,256 46,564,977 204,600 (13,588,342) 0 33,181,235 
               รวม 4,378,946,963 105,156,762 (49,969,490) 201,278,726 4,635,412,961 2,186,001,762 53,453,825 (31,912,162) 170,108,519 2,377,651,944 
         ประเภทค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพยส์ิน                     
คา่พฒันาที่ดิน 24,949,802 4,249,085  0  0 29,198,887 24,623,922 4,016,657  0  0 28,640,579 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 464,772,488 50,296,490 (342,042)  0 514,726,936 337,674,156 27,670,097 (342,042)  0 365,002,211 
เครื่องจกัรและส่วนประกอบ 1,153,727,321 129,817,465 (4,441,527)  0 1,279,103,259 859,683,718 64,435,619 (4,438,000)  0 919,681,337 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 177,786,265 35,532,169 (14,382,379)  0 198,936,055 76,948,455 13,175,690 (4,031,611)  0 86,092,534 
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 66,822,984 8,925,708 (12,008,195)  0 63,740,497 42,898,649 4,699,921 (8,909,009)  0 38,689,561 
ยานพาหนะ 49,487,803 4,282,604 (14,622,167)  0 39,148,240 38,872,096 2,552,374 (13,588,337)  0 27,836,133 
               รวม 1,937,546,663 233,103,521 (45,796,310) 0 2,124,853,874 1,380,700,996 116,550,358 (31,308,999) 0 1,465,942,355 
  2,441,400,300       2,510,559,087 805,300,766       911,709,589 
หัก  ค่าเผือ่สินทรัพยด์อ้ยค่า   (35,292,089)       (35,292,089)  (15,088,095)       (15,088,095) 
  2,406,108,211       2,475,266,998 790,212,671       896,621,494 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 220,017,077 106,401,262   (207,247,335)          119,171,004  179,304,846 42,648,279   (170,591,607)           51,361,518  
เครื่องจกัรระหวา่งทาง 0 29,059,228     29,059,228 0 27,022,738     27,022,738 
               รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 2,626,125,288       2,623,497,230 969,517,517       975,005,750 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งคิดคา่เสื่อมราคาเตม็มูลค่าแลว้ในงบการเงินรวม จาํนวน 1,551 ลา้นบาท (2555 : 1,508 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 917 ลา้นบาท (2555 : 879 ลา้นบาท) 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
16. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

   หน่วย : บาท 
 

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2556 ซ้ือ จาํหน่าย รายการโอน 31 ธ.ค. 2557 
ประเภททุนสินทรัพย ์      
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 22,118,630 761,600 2,299,114 5,947,300 26,528,416 
    เคร่ืองหมายการคา้  26,051,203    26,051,203 
  รวม 48,169,833 761,600 2,299,114 5,947,300 52,579,619 
ประเภทค่าตดัจาํหน่ายสะสม      
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 10,382,094 5,176,012 2,298,206 0 13,259,900 
  รวม 10,382,094 5,176,012 2,298,206 0 13,259,900 

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 37,787,739    39,319,719 
 
 
 
 

   หน่วย : บาท 
 

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธ.ค. 2556 ซ้ือ จาํหน่าย รายการโอน 31 ธ.ค. 2557 
ประเภททุนสินทรัพย ์      
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 14,631,701 228,100 1,711,625 2,855,300 16,003,476 
    เคร่ืองหมายการคา้  26,463,244    26,463,244 
   รวม 41,094,945 228,100 1,711,625 2,855,300 42,466,720 
ประเภทค่าตดัจาํหน่ายสะสม      
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 7,680,973 3,439,291 1,711,450 0 9,408,814 
  รวม 7,680,973 3,439,291 1,711,450 0 9,408,814 

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 33,413,972    33,057,906 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
 
17. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ประกอบดว้ย : จาํนวนเงิน อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ (ต่อปี) 
จาํนวนเงิน อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ (ต่อปี) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 2,108,976 MOR 0 MOR 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน :     
        - ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,465,000,000 MMR 990,000,000 MMR 
        - สินเช่ือเพื่อการส่งออก 0  0  
  รวม 1,467,108,976  990,000,000  

 

   
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ประกอบดว้ย : จาํนวนเงิน อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ (ต่อปี) 
จาํนวนเงิน อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ (ต่อปี) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 4,754,078 MOR 4,754,078 MOR 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน :     
        - ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,730,000,000 MMR 935,000,000 MMR 
  รวม 1,734,754,078  939,754,078  
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

19.  
 

18. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
  หน่วย : บาท 
   

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
เจา้หน้ีการคา้     
   -บริษทัอ่ืน 274,797,507 363,675,117 78,218,298 120,374,871 
   -กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,676,988 6,643,481 3,768,991 13,091,134 
  รวมเจา้หน้ีการคา้ 276,474,495 370,318,598 81,987,289 133,466,005 
เจา้หน้ีอ่ืน     
   -เจา้หน้ีอ่ืน-บริษทัอ่ืน    371,928 377,053 7,414 47,186 
   -เจา้หน้ีอ่ืน-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 1,291,797 1,464,680 461,358 829,050 
   -ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 171,926,376 417,118,346 23,640,956 41,127,018 
   -รายไดรั้บล่วงหนา้ 17,165,622 19,247,778 15,668,331 15,929,771 
   -เงินมดัจาํรับค่าสินคา้ 27,151,415 5,760,152 2,914,317 2,657,759 
          รวมเจา้หน้ีอ่ืน 217,907,138 443,968,009 42,692,376 60,590,784 
                รวม 494,381,633 814,286,607 124,679,665 194,056,789 

 

19. หน้ีสินระยะยาว  
  หน่วย : บาท 
   

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

เงินกูย้มืระยะยาว-สญัญาเงินกู ้(หมายเหตุ 19.1) 730,153,846 709,692,308 149,000,000 427,000,000 
เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 19.2) 0 5,863,576 0 0 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 19.3) 4,129,955 8,817,935 3,854,729 7,476,527 
 734,283,801 724,373,819 152,854,729 434,476,527 
หัก เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (179,153,846) (479,538,462) (78,000,000) (278,000,000) 
   เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัรท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 0 (5,863,576) 0 0 
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ               
                                                           ภายในหน่ึงปี (3,197,955) (4,687,980) (2,922,729) (3,621,798) 

สุทธิ 551,932,000 234,283,801 71,932,000 152,854,729 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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19. หน้ีสินระยะยาว (ต่อ) 
19.1  สญัญาเงินกู ้  

19.1.1  เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จาํกัด ได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบัน
การเงินแห่งหน่ึง ในวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 700 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการจ่ายชาํระเงินกูเ้ดิมและลงทุนในการซ้ือ
เคร่ืองจกัร อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบั BIBOR โดยมีเง่ือนไขการจ่ายชาํระคืนเงินกูทุ้ก 3 เดือน กาํหนดจ่ายคืนเงินกู้
งวดแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 
19.1.2  เม่ือวนัท่ี  22 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูย้ืมกบัสถาบนัการเงิน 1 แห่งในวงเงินกูร้ะยะยาว
จาํนวน 500 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนในการดาํเนินงานอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบั THBFIXโดยมีเง่ือนไขการจ่าย
ชาํระคืนเงินกูทุ้ก 3 เดือน โดยจดจาํนองท่ีดินอาคารและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ เป็นหลกัประกนั กาํหนดจ่ายคืน
เงินกูง้วดแรกในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2553 
 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึงจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามท่ีระบุในสัญญาเงินกูย้ืมเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 สญัญาดงักล่าวมีมูลค่าสญัญา (Notional amount) คงเหลือจาํนวน 149  
ลา้นบาท และจาํนวน 227 ลา้นบาทตามลาํดบัโดยมูลค่าสญัญาจะลดลงทุกสามเดือน ตามกาํหนดชาํระของเงินกูย้ืม
ระยะยาว 
19.1.3  เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนด์บี จาํกดั ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึง ในวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 200 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการลงทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัร อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง
กบั BIBOR โดยมีเง่ือนไขการจ่ายชาํระคืนเงินกูทุ้ก 3 เดือน กาํหนดจ่ายคืนเงินกูง้วดแรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2555  
19.1.4  เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน 1 แห่ง ในวงกู้ระยะยาว
จาํนวน 300 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนในการดาํเนินงาน อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง THBFIX โดยมีเง่ือนไขการจ่าย
ชาํระคืนเงินกูภ้ายใน 3 ปี  
19.1.5  เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนด์บี จาํกดั ไดล้งนามในสัญญาเงินกู ้วงเงิน 500 
ลา้นบาท อายุเงินกู ้7 ปี อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบั BIBOR โดยมีกาํหนดจ่ายคืนเงินตน้งวดแรกภายหลงั 15 เดือน 
หลงัจากกู้เต็มจาํนวน  ซ่ึงบริษทัฯ ได้เบิกเงินกู้ทั้ งจาํนวนวงเงินแลว้ เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เงินกู้มี
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 3 เดือน รวมทั้งส้ิน 24 งวด โดยงวดท่ี  1-22 งวดละ 20 ลา้นบาทและ 2 งวด
สุดทา้ย งวดละ 30 ลา้นบาท  โดยเร่ิมชาํระคร้ังแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 และคร้ังสุดทา้ยในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2564  เงินกู้ดังกล่าว มีเง่ือนไขสัญญาท่ีสําคญัท่ีต้องดาํรงไว  ้ได้แก่ Negative Pledge, การดาํรงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อทุน และ การดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของผูถื้อหุน้  

19.2  เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร 
  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ทาํสญัญาซ้ือเคร่ืองจกัรโดยการผอ่นชาํระเง่ือนไขการผอ่นชาํระทุก 3 เดือน เร่ิมชาํระ

ในปี พ.ศ. 2552 และชาํระงวดสุดทา้ยในปี พ.ศ. 2557 
19.3 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 



 
38 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทาํสญัญาเช่าการเงินกบัสถาบนัการเงิน 3 แห่ง อายสุญัญา 36 - 60 เดือน เร่ิมชาํระ
ในปี พ.ศ. 2551 และส้ินสุดสญัญาในปี พ.ศ. 2559 

 

 
20. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน แสดงไดด้งัน้ี 
  หน่วย : บาท 

 

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานตน้งวด 39,028,205 34,356,758 31,503,833 27,940,192 
ตน้ทุนบริการ 6,109,316 3,994,500 3,790,790 2,703,765 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,075,471 1,830,057 1,494,123 1,497,666 
ผลประโยชนจ่์าย (17,242,507) (1,153,110) (17,242,507) (637,790) 
ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม     
      หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 9,808,276 0 3,812,523 0 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานปลายงวด 39,778,761 39,028,205 23,358,762 31,503,833 

 
  หน่วย : บาท 

 

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน     
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 6,109,316 3,994,500 3,790,790 2,703,765 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,075,471 1,830,057 1,494,123 1,497,666 

รวม 8,184,787 5,824,557 5,284,913 4,201,431 
 

  ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 
 ร้อยละต่อปี 

 

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

          อตัราคิดลด 4.30 4.10 

          อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 – 5.00 3.00 – 5.00 
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21.  
 
21. รายการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
   บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเพ่ือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยแสดงไวใ้นงบการเงิน

ตามมูลค่ายุติธรรม กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าว จะถูกบนัทึกในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุน 

   วงเงินคงเหลือตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ มีดงัน้ี    
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (USD) 2,421,059 5,025,012 2,369,687 4,547,593 
 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (EUR) 0 0 0 0 
 สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (USD) 430,371 284,916 0 0 
 สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (EUR) 0 988,260 0 988,260 
สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ (USD) 0 2,000,000 0 0 
สัญญาสิทธิเลือกขายเงินตราต่างประเทศ (USD) 0 1,000,000 0 1,000,000 

 

22. ส่วนทุน 
 22.1 สาํรองตามกฎหมาย 

   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน
สาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษทัฯ ไดส้าํรองตามกฎหมายเตม็ตามบทบญัญติัแลว้ 

 22.2 การบริหารส่วนทุน 
   บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีนโยบายในการบริหารส่วนทุนเพ่ือท่ีจะรักษาความสามารถในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองและการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม โดยรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่ให้เกินขอ้กาํหนด
ของสญัญาเงินกูย้ืมนอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานในจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 
1 ใน 3 ของกาํไรในแต่ละงวดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 22.3 เงินปันผลจ่าย 
 ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ไดมี้มติให้
จ่ายเงินปันผลจากผลกาํไรปี 2556 จาํนวน 19.608 ลา้นบาท ในอตัราหุน้ละ 0.3268 บาท 
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23. ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 

   หน่วย : บาท 
 

 

ประกอบดว้ย : 
 

31 ธ.ค. 2557 
 

31 ธ.ค. 2556 
 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (29,142,110) (13,342,956) 
 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื (289,673) (887,653) 
 รวม (29,431,783) (14,230,609) 

 

24. รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
  หน่วย : บาท 

 

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
รายไดจ้ากการขาย 5,507,795,418 5,585,403,492 2,110,128,520 2,260,587,170 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 0 2,795,954 3,171,956 7,450,918 
  รวม 5,507,795,418 5,588,199,446 2,113,300,476 2,268,038,088 

 

25. รายไดอ่ื้น 
  หน่วย : บาท 

 

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
เงินปันผลรับ 0 0 46,917,164 37,113,166 
รายไดค้่าธรรมเนียมบริหาร 0 0 12,333,095 13,820,096 
รายไดค้่าสิทธิ 0 0 54,519,596 54,923,650 
รายไดค้่าสนบัสนุนทางการตลาด 272,163,536 194,868,315 0 0 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ  5,707,051 7,388,736 2,725,930 3,054,082 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน 4,770,430 10,067,850 4,770,430 10,067,850 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 14,916,775 0 9,678,320 5,475,904 
ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพโอนกลบั 0 45,807,882 0 26,415,724 
ดอกเบ้ียรับ 94,656 99,754 1,549,244 1,532,115 
อ่ืนๆ 42,345,723 47,379,402 19,552,352 34,294,856 
  รวม 339,998,171 305,611,939 152,046,131 186,697,443 
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26. กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 
   บริษัทฯ และบริษัท ย่อยได้เข้าร่วมใ นกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน  ซ่ึงจดทะเบียนแล้วตาม

พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยหกัจากเงินเดือนของพนกังานส่วนหน่ึงและบริษทัจ่ายสมทบให้
อีกส่วนหน่ึง 

 

27. ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะของค่าใชจ่้าย 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : บาท 
 

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 599,991,351 698,750,287 305,112,031 402,091,602 
ค่าเส่ือมราคา 244,681,216 233,103,521 131,917,535 116,550,357 
ค่าตดัจาํหน่าย 5,176,011 2,614,019 3,439,291 1,502,175 
ตน้ทุนทางการเงิน 83,415,143 89,357,586 50,891,328 55,338,394 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 229,272,680 0 37,628,708 0 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและการใหบ้ริการ 2,641,676,364 3,006,213,467 1,356,113,899 1,623,715,684 
(ไม่รวมคา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและคา่เส่ือมราคา)     

 

28. ภาษีเงินได ้ 
  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรทางภาษีท่ีจะตอ้งเสียตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประมวลรัษฎากร 
  ในเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ไดมี้ประกาศพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไร

สุทธิจากอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 23 สาํหรับปี พ.ศ. 2555 และเป็นอตัราร้อยละ 20 สาํหรับปี พ.ศ. 2556 และ 
พ.ศ. 2557 ตามลาํดบั ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ไดมี้พระราชกฤษฎีกาขยายเวลาการลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 

  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย : บาท 
 

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั : 11,706,578 5,980,410 0 0 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     
     ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ      (80,484,316) (798,260) (43,917,619) 6,614,961 
                                      ผลแตกต่างชัว่คราว     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
       งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(68,777,738) 5,182,150 (43,917,619) 6,614,961 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
 
28.  ภาษีเงินได ้(ต่อ) 
  รายการกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียกบัอตัราภาษีท่ีใช ้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 แสดงไดด้งัน้ี: 
 

  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 2557 2556 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้  (15,050,065)  152,568,255 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 0 20 30,513,651 
ผลกระทบทางภาษี :     
   รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร  49,651,624  1,269,968 
   รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได/้คา่ใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม  (10,436,312)  (12,608,351) 
   สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน  (27,508,734)  (13,194,858) 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั  11,706,578  5,980,410 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว  (80,484,316)  (798,260) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (68,777,738) 3 5,182,150 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
 
28.  ภาษีเงินได ้(ต่อ) 
  รายการกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียกบัอตัราภาษีท่ีใช ้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2557 และ พ.ศ. 2556 แสดงไดด้งัน้ี: (ต่อ) 
  หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้  (176,930,341)  (69,530,583) 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 0 20 0 
ผลกระทบทางภาษี :     
   รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษภากร  9,389,331  5,972,156 
   รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได/้คา่ใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม  (17,123,118)  (19,032,520) 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั  0  0 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว  (43,917,619)  6,614,961 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (43,917,619) (10) 6,614,961 

 

  จาํนวนรวมของภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีบนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี : 

 

  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

การปรับปรุงยอดยกมาของกาํไรสะสมซ่ึงเกิดจาก 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ือง ภาษีเงินได ้

0 28,066,513 0 23,962,381 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
 
28.  ภาษีเงินได ้(ต่อ) 
  จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี : 
 

  หน่วย : บาท 
 

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัการ (252,715) 1,444,352 (252,715) 1,444,352 
      เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสัญญา     
      แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัการ 103,558 1,154,058 103,558 1,154,058 
      เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ     
      เงินลงทุนเผื่อขาย     
 (149,157) 2,598,410 (149,157) 2,598,410 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
 
28.  ภาษีเงินได ้(ต่อ) 
 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  

 

    หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 10,827,241 11,473,895 1,309,740 1,309,740 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ 152,521 1,594,524 152,521 1,594,524 
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ  12,475,466 4,638,003 12,300,790 4,596,422 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  48,783,556 3,942,779 8,160,821 847,039 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของ      
                                     พนกังาน  7,396,973 7,649,566 4,671,752 6,300,767 
ผลกระทบจากการคิดค่าเส่ือมราคาทาง     
                                     บญัชีและภาษี 1,456,212 1,564,685 1,456,212 1,564,685 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน  1,142,273 1,094,455 1,142,273 1,094,455 
มูลคา่ยติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตรา 31,289 2,376,285 31,289 1,405,076 
                             ต่างประเทศล่วงหนา้     
ผลขาดทุนสะสมยกมา 34,336,332 0 34,336,332 0 
อ่ืนๆ 546,256 743,621 486,950 743,621 
รวม  117,148,120 35,077,813 64,048,680 19,456,329 
     

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี      
มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย  0 103,558 0 103,558 
ทรัพยสิ์นภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน  705,663 829,089 705,663 829,089 
ค่าตดัจาํหน่ายเคร่ืองหมายการคา้ 870,000 580,000 870,000 580,000 
อ่ืนๆ 0 1,631 0 1,631 
รวม  1,575,663 1,514,278 1,575,663 1,514,278 
     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี สุทธิ  115,572,456 33,563,535 62,473,017 17,942,051 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
 
29. สิทธิและหนา้ท่ีในการรับการส่งเสริมการลงทุน 
  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู ้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สาํหรับผลิตภณัฑก์ระป๋อง ผลิตภณัฑ์นํ้ ากะทิบรรจุภาชนะผนึก และมะ
พราวฝอยอบแห้งท่ี โรงงาน ท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผลิตภัณฑ์นํ้ าพืชผ ักผลไม้ท่ี โรงงาน ท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยธุยาดงัต่อไปน้ี : 

 1. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั  
 2. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ

กิจการนั้น ซ่ึงจะหมดอายใุนปี พ.ศ. 2564 
 3. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณ

เพ่ือเสียภาษีเงินได ้ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 
   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง  ๆท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

  บริษทัฯ และบริษทัย่อย คาํนวณกาํไรขาดทุน สําหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการส่วนท่ี
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยคาํนวณแยกตามรายการท่ีสามารถระบุได้ สําหรับรายการท่ีไม่สามารถระบุได้
คาํนวณแบ่งตามอตัราส่วนของรายได ้ ส่วนดอกเบ้ียรับเงินฝากออมทรัพย ์ในส่วนท่ีเกินร้อยละ 2 ของรายได ้และรายได้
ท่ีเกิดจากการขายเศษซากของวตัถุดิบและสินคา้ บริษทัฯ บนัทึกไวใ้นส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

 

30. การรายงานรายไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
  ตามประกาศสํานักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี ป. 14/2541 ลงวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เร่ือง “กาํหนด

วิธีการรายงานรายได้สําหรับผูไ้ด้รับการส่งเสริม”   โดยให้บริษทัฯ แสดงยอดรายได้จากการจาํหน่ายในประเทศและ
ต่างประเทศแยกจากกนั พร้อมทั้งแยกเป็นส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมี
รายไดซ่ึ้งแยกไดด้งัน้ี : 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
30.  การรายงานรายไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริม (ต่อ) 
 

 หน่วย : บาท 
 

ประกอบดว้ย : 
 

งบการเงินรวม 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

ส่วนที่ไดร้ับยกเวน้ ส่วนที่ไม่ไดร้ับการ รวม ส่วนที่ไดร้ับยกเวน้ ส่วนที่ไม่ไดร้ับการ รวม 
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ส่งเสริมการลงทุน ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ส่งเสริมการลงทุน 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 2,644,038,866 863,211,855 3,507,250,721 2,668,456,663 792,185,475 3,460,642,138 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 390,022,303 1,610,522,394 2,000,544,697 417,324,546 1,710,232,762 2,127,557,308 
 3,034,061,169 2,473,734,249 5,507,795,418 3,085,781,209 2,502,418,237 5,588,199,446 

 

 หน่วย : บาท 
 

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
ส่วนที่ไดร้ับยกเวน้ ส่วนที่ไม่ไดร้ับการ รวม ส่วนที่ไดร้ับยกเวน้ ส่วนที่ไม่ไดร้ับการ รวม 
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ส่งเสริมการลงทุน ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ส่งเสริมการลงทุน 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 20,452,682 487,561,751 508,014,433 255,892 496,940,469 497,196,361 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 45,786,575 1,559,499,468 1,605,286,043 20,890,033 1,749,951,694 1,770,841,727 
 66,239,257 2,047,061,219 2,113,300,476 21,145,925 2,246,892,163 2,268,038,088 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
31. สญัญาเช่าระยะยาว 
  เม่ือวนัท่ี  1 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ต่อสัญญาเช่าอาคาร TIPCO TOWER เพ่ือใ ช้เป็น

สาํนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย อายุสัญญา 3 ปี กาํหนดค่าเช่าและค่าบริการเป็นจาํนวน 476,986 บาทต่อเดือน 
และ 715,484 บาทต่อเดือน ตามลาํดบั  

 

32.  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
   มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
   ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานกาํหนดให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยระบุส่วนงานดาํเนินงานโดยอา้งอิงจากการ     

รายงานภายใน ซ่ึงจะถูกสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

   บริษทัฯ และบริษทัย่อย แสดงการจาํแนกส่วนงานเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลกัคือ (1)ส่วนงานผลิตภณัฑ์จาก
พืชผกั และผลไม  ้(2) ส่วนงานเคร่ืองด่ืม และ (3) ส่วนงานอ่ืนๆ ซ่ึงดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานแสดงดงัน้ี 

  ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ 
   งบการเงินรวม  หน่วย : บาท 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 ส่วนงาน   

 ผลิตภณัฑจ์าก 
พืช ผกั และผลไม ้

เคร่ืองด่ืม อ่ืน ๆ รายการ 
ตดับญัชี 

รวม 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,888,390,834 3,845,834,024 117,241,603 (343,671,043) 5,507,795,418 
ตน้ทุนขาย 1,821,953,986 2,255,315,056 92,316,918 (344,232,963) 3,825,352,997 
กาํไรขั้นตน้ 66,436,848 1,590,518,968 24,924,685 561,920 1,682,442,421 
รายไดอ่ื้น     339,998,171 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย     2,022,440,592 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (1,490,144,806) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (747,380,923) 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน     (215,085,137) 
                                           ในบริษทัร่วม      
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     283,450,215 
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้     68,365,078 
ตน้ทุนทางการเงิน     (83,415,143) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     68,777,738 
กาํไรหลงัหกัภาษีเงินได ้      53,727,673 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี      
                                  ไม่มีอาํนาจควบคุม     (23,965,334) 
กาํไรสาํหรับงวด     77,693,007 

สินทรัพยถ์าวร 614,921,994 1,720,372,785 62,673,255  2,397,968,034 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
32.  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

   งบการเงินรวม  หน่วย : บาท 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 ส่วนงาน   

 ผลิตภณัฑจ์าก 
พืช ผกั และผลไม ้

เคร่ืองด่ืม อ่ืน ๆ รายการ 
ตดับญัชี 

รวม 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,080,061,551 3,787,655,677 146,576,748 (426,094,530) 5,588,199,446 
ตน้ทุนขาย 2,008,008,473 2,316,651,764 125,973,394 (420,299,834) 4,030,333,797 
กาํไรขั้นตน้ 72,053,078 14,710,003,913 20,603,354 (5,794,696) 1,557,865,649 
รายไดอ่ื้น     305,611,939 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย     1,863,477,588 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (1,373,626,430) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (450,421,026) 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน     39,430,132 
                                           ในบริษทัร่วม      
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     202,495,709 
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้     241,925,841 
ตน้ทุนทางการเงิน     (89,357,586) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (5,182,150) 
กาํไรหลงัหกัภาษีเงินได ้     147,386,105 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี      
                                  ไม่มีอาํนาจควบคุม     32,971,116 
กาํไรสาํหรับงวด     114,414,989 

สินทรัพยถ์าวร 656,477,694 1,754,632,634 77,794,542  2,488,904,870 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
 
32.  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 
       หน่วย : บาท 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 ขายสินคา้

ต่างประเทศ 
 ขายสินคา้ 

ในประเทศ 
 รายการ 

ตดับญัชี 
  

รวม 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3,850,921,764  2,000,544,697  (343,671,043)  5,507,795,418 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 118,750,370  1,563,130.131  561,920  1,682,442,421 
 

       หน่วย : บาท 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 ขายสินคา้

ต่างประเทศ 
 ขายสินคา้ 

ในประเทศ 
 รายการ 

ตดับญัชี 
  

รวม 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,167,391,339  3,846,893,838  (426,094,530)  5,588,199,446 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 138,874,699  1,424,785,646  (5,794,696)  1,557,865,649 
 

33. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีดงัน้ี 
33.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

  33.1.1 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่บริษทัฯ ตาม

เง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือที่เกี่ยวเน่ืองกบั
ลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงน้ีโ ดยการกาํหนดให้มีนโ ยบายและวิธีการในการจดัการ
สินเช่ือท่ีเหมาะสม  

ความเส่ียงเก่ียวกบัสินเช่ือ ซ่ึงเกิดจากลูกหน้ีการคา้มีไม่มาก เน่ืองจากบริษทัฯ มีนโยบายท่ีเขม้งวด
ในการวิเคราะห์และอนุมติัเครดิตให้กับลูกค้า และมีขั้นตอนการควบคุมและติดตามหน้ีอย่างใ กล้ชิด 
นอกจากน้ี บริษทัย่อยมีลูกหน้ีรายใหญ่เพียงรายเดียว ซ่ึงเป็นตวัแทนจาํหน่ายและเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง 
ความเส่ียงอาจเกิดจากการยกเลิกการเป็นตวัแทนจาํหน่ายดงักล่าว 

จาํนวนเงินสูงสุดที่บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี
ของลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

  33.1.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบี้ย 

    บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาด ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

    บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีมีอตัราดอกเบี้ย ท่ีสามารถจดั
ตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดหรือในวนัท่ีมีการ
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ ถา้วนัท่ีกาํหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน ไดด้งัน้ี 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
 
33. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

33.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 
  33.1.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 

 งบการเงินรวม หน่วย : ลา้นบาท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1 41 42 
เงินลงทุนชัว่คราว 4 - - - 4 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 486 486 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1 - - - 1 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น      
             จากสถาบนัการเงิน 1,465 - 2 - 1,467 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 494 494 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - - 730 - 730 
เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัรระยะยาว - - - - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3 1 - - 4 

 

 งบการเงินรวม หน่วย : ลา้นบาท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 2 35 37 
เงินลงทุนชัว่คราว 0.7 - - - 0.7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 760 760 
เงินลงทุนเผือ่ขาย - - - 0.7 0.7 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 4 - - - 4 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น      
             จากสถาบนัการเงิน 1,730 - 5 - 1,735 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 814 814 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - - 710 - 710 
เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัรระยะยาว 6 - - - 6 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 5 4 - - 10 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
 
33. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

33.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 
  33.1.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบี้ย (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ หน่วย : ลา้นบาท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  
 ภายใน มากกว่า  ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1 17 18 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 145 145 
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 34 - - - 34 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 990 - - - 990 
             จากสถาบนัการเงิน      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 125 125 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - - 149 - 149 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3 1 - - 4 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ หน่วย : ลา้นบาท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  
 ภายใน มากกว่า  ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1 14 15 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 197 197 
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 51 - - - 51 
เงินลงทุนเผือ่ขาย - - - 0.7  0.7 
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น      
             จากสถาบนัการเงิน 935 - 5 -  940 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 194 194 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - - 427 - 427 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4 3 - - 7 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
 
33. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)  
 33.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

  33.1.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

   บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ท่ีเกิดจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯ ทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงมีอายุสญัญาไม่เกิน 1 ปีเพ่ือใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลือดงัน้ี 
   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  

สกลุเงิน สญัญาซ้ือ สญัญาขาย สญัญาซ้ือ สญัญาขาย 
   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 430,371 2,421,059 33.0475-33.3550 32.3400-33.1550 
 

 โดยสิทธิดงักล่าวมีเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนราคาตลาด ณ วนัส่งมอบ 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี
เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 สินทรัพยท์าง หน้ีสินทาง อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน การเงิน การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3,209,328 377,413 32.92 
เหรียญออสเตรเลีย    
ยโูร 0 12,300 40.00 
เยน 0 4,450,000 0.273 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
33. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)  
 33.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

  33.1.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลือดงัน้ี 
   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  

สกลุเงิน สญัญาซ้ือ สญัญาขาย สญัญาซ้ือ สญัญาขาย 
   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 284,916 5,025,012 32.4450-32.5600 30.0210-32.3900 
ยโูร 988,260 0 44.9900 0 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 
   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  

สกลุเงิน สญัญาซ้ือ สญัญาขาย สญัญาซ้ือ สญัญาขาย 
   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2,000,000 1,000,000 30.85 31.00 
 

 โดยสิทธิดงักล่าวมีเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนราคาตลาด ณ วนัส่งมอบ 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี
เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 สินทรัพยท์าง หน้ีสินทาง อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน การเงิน การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4,996,635 1,329,583 32.76 
เหรียญออสเตรเลีย 2,952 0 29.13 
ยโูร 6,072 60,732 44.96 
เยน 273,602 7,007,250 0.312 
วอน 1,600,972 0 0.030 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
 
33. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)   
 33.2 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นั หรือจ่ายชาํระหน้ีสิน 
ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนั

การเงิน ลูกหน้ีและเจา้หน้ี และเงินกูย้ืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

  เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีมิใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือไม่มีราคาซ้ือขายในตลาด แสดง
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน หรือตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
เงินลงทุน หรือคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลด แลว้แต่กรณี 

  เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายใน
อนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาด ณ วนัท่ีงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืม
ระยะยาวท่ีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามตลาดหรืออตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด มูลค่ายุติธรรม
ประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

34. การจดัประเภทรายการใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบการเงิน 2556 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินปี 
2557 ดงัน้ี 

 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
 

ก่อน 
จดัประเภทใหม่ 

 
จดัประเภทใหม่ 

หลงั 
จดัประเภทใหม่ 

 ก่อน 
จดัประเภทใหม่ 

 
จดัประเภทใหม่ 

หลงั 
จดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน        
อสงัหาริมทรัพย ์ 0 11,014,500 11,014,500  0 11,014,500 11,014,500 
             เพื่อการลงทุน      
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 2,634,511,730 (11,014,500) 2,623,497,230  986,020,250 (11,014,500) 975,005,750 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
 
35. ภาระผกูพนั 

   
 

ประกอบดว้ย : 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556 
Letter of guarantee                      (บาท) 21,450,578 21,112,237 11,720,832 11,582,932 
Letter of credit                           (EUR) 0 192,500 0 192,500 

 

36. การอนุมติังบการเงิน 
  งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2558 

 
 

______________________________________ 
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