
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินระหวา่งกาลและรายงานการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 
 



 
 
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับ
งวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของ
บริษทั ทิปโ กฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน พ.ศ. 2558 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน พ.ศ. 2558  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการแบบย่อของ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจ้า  
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี
ขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมี
นยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบั
ท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 
 

/เร่ืองอ่ืน 
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เร่ืองอ่ืน 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั  ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท  ทิปโ ก้ฟูดส์  จาํกัด (มหาชน) ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ไดแ้สดงความเห็นไวอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลง
วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน พ.ศ. 2557 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั  ทิปโ กฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะกิจการของบริษทั ทิปโ กฟู้ดส์ 
จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปว่าไม่พบส่ิง
ท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบ
การเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญั ตามรายงานลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 
 
 

 
 
 
(นายพรชยั กิตติปัญญางาม)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778   
บริษทั  บญัชีกิจ  จาํกดั  
 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 



สอบทานแล้ว/ สอบทานแล้ว/
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74,464                 41,657                 33,844                 18,045                 
เงินลงทุนชัว่คราว 3,799                   3,737                   - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 454,869               485,733               142,251               144,716               
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 - - - 33,500                 
สินคา้คงเหลือ 6 768,620               935,937               258,033               352,608               
ลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 1,380                   - - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 29,241                 13,178                 10,513                 3,771                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,332,373 1,480,242 444,641 552,640

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 2,259,583            1,431,925            644,930               647,110               
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 8 - - 465,337               465,337               
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1,016                   1,016                   - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 7,270                   18,284                 7,270                   18,284                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 2,290,098            2,418,613            838,234               962,650               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 43,975                 39,320                 34,655                 33,058                 
เงินมดัจาํและเงินประกนั 11,567                 11,939                 2,540                   2,329                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 101,803               115,572               51,350                 62,473                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,532                   4,553                   5,675                   3,790                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,721,844 4,041,222 2,049,991 2,195,031
รวมสินทรัพย์ 6,054,217 5,521,464 2,494,632 2,747,671

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

1
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



สอบทานแล้ว/ สอบทานแล้ว/
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 930,000               1,467,109            560,000               990,000               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 593,467               494,382               169,863               124,680               
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 13 91,814                 182,352               11,182                 80,923                 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 18,102                 8,251                   - -
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 203                      376                      156                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,439                 17,653                 3,129                   3,867                   
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,644,822 2,169,950 744,550 1,199,626

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
หน้ีสินระยะยาว 13 540,577               551,932               119,788               71,932                 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้ม - 2,435                   - 2,435                   
ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 2,774                   2,391                   - -
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 14 43,499                 39,779                 24,765                 23,359                 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 586,850 596,537 144,553 97,726
รวมหนี้สิน 2,231,672 2,766,487 889,103 1,297,352

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้
หุน้สามญั 482,579,640 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

                                  เรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 482,580 482,580 482,580 482,580
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย

ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี 1,495 1,510 - -
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของบริษทัร่วมโดย

ไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม (73,945) (74,686) - -
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 15,031 9,306 - -
กาํไรสะสม

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 50,000 50,000 50,000 50,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,888,150 1,892,590 1,072,949 919,521

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 5,617 (31,214) - (1,782)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,368,928 2,330,086 1,605,529 1,450,319
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 453,617 424,891 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,822,545 2,754,977 1,605,529 1,450,319
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,054,217 5,521,464 2,494,632 2,747,671

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3 1,180,907 1,488,058 422,152 570,428
ตน้ทุนขายและบริการ 753,870 988,029 383,495 531,303
กําไรขั้นต้น 427,037 500,029 38,657 39,125
รายไดอ่ื้น 3, 19 48,354 62,032 122,432 10,617
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 475,391 562,061 161,089 49,742
ค่าใชจ่้ายในการขาย (326,394) (419,318) (17,889) (19,450)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 (124,152) (137,306) (47,274) (52,988)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 24,845 5,437 95,926 (22,696)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 318,108 99,783 - -
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 342,953 105,220 95,926 (22,696)
ตน้ทุนทางการเงิน (12,333) (20,981) (7,209) (12,601)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 330,620 84,239 88,717 (35,297)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (8,290) 1,404 186 1,924
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 322,330 85,643 88,903 (33,373)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้ม - 586 - 586
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 19,640 (1,266) - -
ผลกระทบของภาษีเงินได้ - (117) - (117)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 19,640 (797) - 469
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 341,970 84,846 88,903 (32,904)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 314,290 75,880 88,903 (33,373)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,040 9,763 - -

322,330 85,643 88,903 (33,373)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 333,930 75,084 88,903 (32,904)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,040 9,762 - -

341,970 84,846 88,903 (32,904)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.6513 0.1572 0.1842 (0.0692)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

3



หมายเหตุ 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3, 18 3,914,042 4,333,343 1,539,632 1,709,924
ตน้ทุนขายและบริการ 2,637,523 2,955,870 1,457,206 1,616,892
กําไรขั้นต้น 1,276,519 1,377,473 82,426 93,032
รายไดอ่ื้น 3, 19 239,932 224,889 290,260 50,498
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,516,451 1,602,362 372,686 143,530
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,000,603) (1,209,519) (55,661) (61,113)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 (352,447) (350,314) (124,489) (126,654)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 163,401 42,529 192,536 (44,237)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 939,007 160,883 - -
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,102,408 203,412 192,536 (44,237)
ตน้ทุนทางการเงิน (46,696) (64,997) (28,431) (40,120)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,055,712 138,415 164,105 (84,357)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (31,426) (14,971) (10,677) (5,974)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 1,024,286 123,444 153,428 (90,331)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้ม 2,227 1,038 2,227 1,038
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (9,808) - (3,813)
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 35,049 (13,981) - -
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (445) 1,466 (445) 555

36,831 (21,285) 1,782 (2,220)
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - (518) - (518)
ผลกระทบของภาษีเงินได้ - 104 - 104

- (414) - (414)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 36,831 (21,699) 1,782 (2,634)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,061,117 101,745 155,210 (92,965)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 995,560 91,716 153,428 (90,331)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 28,726 31,728 - -

1,024,286 123,444 153,428 (90,331)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,032,391 71,986 155,210 (92,965)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 28,726 29,759 - -

1,061,117 101,745 155,210 (92,965)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 2.0630 0.1901 0.3179 (0.1872)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

4



หน่วย : พนับาท

ส่วนของผู้มสี่วนได้เสีย การเปลีย่นแปลง

ที่ไม่มอีาํนาจควบคุม ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย มูลค่ายุติธรรม ผลต่างจาก

ทุนเรือนหุ้น ในบริษัทย่อยของ ของบริษัทร่วมโดย ส่วนทุนจากการจ่าย ของสัญญา การเปลีย่นแปลง ส่วนแบ่งกาํไร รวมองค์ประกอบ รวมส่วนที่เป็น ส่วนได้เสียที่ รวม
ที่ออกและ บริษัทร่วมที่ซื้อในราคา ไม่สูญเสียอาํนาจ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จัดสรรแล้ว แลกเปลีย่นอตัรา ในมูลค่ายุติธรรม ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น อื่นของส่วนของ ของผู้ถือหุ้น ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

เรียกชําระแล้ว ตํา่กว่ามูลค่าตามบัญชี ควบคุมของบริษัทร่วม ของบริษทัร่วม สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ดอกเบีย้เงินกู้ยืม ของเงินลงทุนเผื่อขาย ในบริษทัร่วม ผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 482,580 1,517 3,140 5,656 50,000 1,821,062 (2,793) 414 (14,230) (16,609) 2,347,346 460,630 2,807,976
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของบริษทัร่วมโดย

ไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม - (7) (77,847) - - - - - - - (77,854) - (77,854)
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม - - - 2,601 - - - - - - 2,601 - 2,601
 เงินปันผลจ่าย - - - - - - - - - - - (9,804) (9,804)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดเกา้เดือน

สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 - - - - - 91,716 830 (414) (13,981) (13,565) 78,151 31,728 109,879
ขาดทุนจากการประมาณการตามนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - - - (6,165) - - - - (6,165) (1,969) (8,134)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 482,580 1,510 (74,707) 8,257 50,000 1,906,613 (1,963) - (28,211) (30,174) 2,344,079 480,585 2,824,664

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 482,580 1,510 (74,686) 9,306 50,000 1,892,590 (1,782) -  (29,432) (31,214) 2,330,086 424,891 2,754,977
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม - (15) 741 5,725 - - - - - - 6,451 - 6,451
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดเกา้เดือน

สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 - - - - - 995,560 1,782 - 35,049 36,831 1,032,391 28,726 1,061,117
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 482,580 1,495 (73,945) 15,031 50,000 2,888,150 - - 5,617 5,617 3,368,928 453,617 3,822,545

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

5
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)
สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น



หน่วย : พนับาท

ทุนเรือนหุ้น มูลค่ายุติธรรมของสัญญา ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
ที่ออกและ จัดสรรแล้ว แลกเปลี่ยนอัตรา ในมูลค่ายุติธรรม รวมองค์ประกอบอื่น รวม

เรียกชําระแล้ว สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ของเงินลงทุนเผื่อขาย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 482,580 50,000 1,055,584 (2,793) 414 (2,379) 1,585,785
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดเกา้เดือน
สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 - - (90,331) 830 (414) 416 (89,915)

ขาดทุนจากการประมาณการตามนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - (3,050) - - - (3,050)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 482,580 50,000 962,203 (1,963) - (1,963) 1,492,820

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 482,580 50,000 919,521 (1,782) - (1,782) 1,450,319
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดเกา้เดือน
สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 - - 153,428 1,782 - 1,782 155,210

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 482,580 50,000 1,072,949 - - - 1,605,529

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

6
บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินเฉพาะกจิการ)
สําหรับงวดเก้าเดือน ระหว่างวันที ่1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



7

หมายเหตุ 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 1,055,712                138,415                  164,105                  (84,357)
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับสุทธิ
           -จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 175,309                   186,004                  94,036                    98,774                    
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ -ตดับญัชี - (1,318) - -
ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพ (โอนกลบั) (43,238) 1,075 (44,550) (2,039)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ (762) (6,370) (762) (6,370)
(กาํไร)ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (1,314) (12,966) 17 (8,403)
(กาํไร)จากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย - (4,771) - (4,771)
(กาํไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (7,671) - (10,314) -
(กาํไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใชท้รัพยสิ์นถาวร (30,323) 1,864                      (10,784) (149)
(กาํไร)จากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (37,720) - (37,720) -
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 14 6,599                       6,144                      4,131                      3,964                      
เงินปันผลรับ 8,19 - - (148,028) (9,804)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (939,007) (160,883) - -
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - (724) - (311)
รายไดด้อกเบ้ียรับ (63) (92) (725) (1,200)
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 46,696                     64,997                    28,431                    40,120                    

224,218                   211,375                  37,837                    25,454                    
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของเงินทุนดาํเนินงาน
สินทรัพย ์(เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 24,793                     112,233                  1,729                      8,054                      
สินคา้คงเหลือ 210,200                   306,225                  139,520                  355,909                  
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น (2,664) (2,244) (4,627) 4,927                      
เงินมดัจาํและเงินประกนั 372                          (455) (211) -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 695                          762                         204                         202                         

หน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 14,330                     (124,265) 38,497                    (18,834)
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 68,474                     8,190                      2,108                      1,135                      
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,879) (17,090) (2,725) (17,090)

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 537,539                   494,731                  212,332                  359,757                  
จ่ายดอกเบ้ีย (48,441) (66,751) (29,541) (41,419)
จ่ายภาษีเงินได้ (14,609) (3,419) (1,278) (1,665)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 474,489                   424,561                  181,513                  316,673                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

7

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : พนับาท



8

หมายเหตุ 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (61) (78) - -
จ่ายเงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 3 - - (3,000) (6,501)
รับคืนเงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 3 - - 36,500                    14,501                    
ขายเงินลงทุนเผ่ือขาย - 4,973                      - 4,973                      
ขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12,494                     - 12,494                    -
ขายทรัพยสิ์นถาวร 84,794                     2,205                      62,955                    1,419                      
ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 48,734                     - 48,734                    -
ซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (88,021) (235,836) (17,606) (160,690)
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,695) (214) (1,878) (171)
รับเงินปันผล 148,028                   - 148,028                  9,804                      
รับดอกเบี้ย 19 63                            92                           725                         1,200                      

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 202,336 (228,858) 286,952 (135,465)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2,109) (4,754) - (4,754)
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (552,725) (249,240) (430,000) 95,760                    
จ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัรระยะยาว - (5,247) - -
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (3,915) (3,765) (3,166) (2,817)
เงินรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 129,500                   500,000                  129,500                  -
จ่ายชาํระเงินกูยื้มระยะยาว (214,769) (409,654) (149,000) (258,500)
จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - (9,804) - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (644,018) (182,464) (452,666) (170,311)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ - สุทธิ 32,807 13,239 15,799 10,897
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 41,657 36,914 18,045 15,496
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 74,464 50,153 33,844 26,393

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม :
รายการท่ีมิใช่เงินสด :
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์นถาวร 7,536 27,497 1,129 6,733
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน 5,398 447 2,467 57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : พนับาท
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

1.  ข้อมูลท่ัวไป 
 

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.  เกณฑ์การจดัทําและนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล 
 

 2.1 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  34 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง งบการเงิน     
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯ และบริษทัย่อย เลือกท่ีจะจดัทาํงบการเงินแบบย่อและแสดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด เช่นเดียวกบั 
งบการเงินประจาํปี และจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติั
วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วย      
การจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน 

 

 2.2 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557
จึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบั
ขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้นการใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรใช้ควบคู่ไปกบังบการเงินของบริษทัฯ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

 

 2.3 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํและนาํเสนองบการเงินตามกฎหมายโดยใช้หน่วยเงินตราไทยและจดัทาํเป็น
ภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย เพ่ือความสะดวกของ
ผูอ้่านงบการเงิน ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

2.  เกณฑ์การจดัทําและนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
 

2.4 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาล 
งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯกบับริษทัยอ่ยดงัน้ี : 

 

 ทุนจดทะเบียน ( หน่วย : พนับาท ) สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 
ช่ือบริษทั 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

บริษทัยอ่ย     

     บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั 50,000 50,000 99.99 99.99 
     บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จาํกดั 600,000 600,000 50.00 50.00 
     บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั 50,000 50,000 75.50 75.50 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม     
     บริษทั ทีเอฟบี ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 1,000 1,000 99.99 99.99 
(ถือหุน้ผา่น บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จาํกดั)     
 

ยอดคงคา้งระหว่างกนัของบริษทัฯกับบริษทัย่อยรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญั และยอดเงินลงทุนของ
บริษทัฯในบริษทัยอ่ยกบัทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 

2.5 นโยบายการบญัชี 
 2.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
การจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ยกเวน้กรณีท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

 

2.  เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
 

2.5  นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
2.5.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                
1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี: 

 
 กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง  2558) 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
 ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 
 ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
 ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
 ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
 ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
 ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
 ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 
 มาตรฐานการบัญชี 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 
 ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 
 ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
 ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 
 ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
 ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
 ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
 ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
 ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

 

2.  เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
. 

2.5  นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
2.5.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                
1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี: (ต่อ) 

 มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  

 ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 
 ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
 ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
 ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้ 
 ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
 ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
 ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 ฉบบัท่ี 41  เกษตรกรรม 
 
 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
 ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
 ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
 ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29          (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
 ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
 ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
 ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี  สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  19 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

 

2.  เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
 

2.5  นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
2.5.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                
1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี: (ต่อ) 

 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 
 ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
 ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
 ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
 ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
 ฉบบัท่ี 21  เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
 
 การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน 
 ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
 ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อ

หุน้ 
 ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
 ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
 ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้– รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
 ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 แนวปฏิบัตทิางบัญชี แนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืช          เพ่ือ
การใหผ้ลิตผล 

 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัมิไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบตัิก่อนวนัที่มีผล
บงัคบัใช  ้โดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะประเมินผลกระทบที่มีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติั 

 

2.6  ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายบญัชีและการรายงาน   
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

3.  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

3.1 ความสมัพนัธ์ของบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
 บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทีเอฟบี ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
 ซนัโตร่ี เบฟเวอเรจ แอนด ์ฟู้ด ลิมิเตด็ ประเทศญ่ีปุ่น กรรมการร่วมกนั 
 ซนัโตร่ี เบฟเวอเรจ แอนด ์ฟู้ด ลิมิเตด็ ประเทศสิงคโ์ปร์ กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั  กรรมการร่วมกนั 

 บริษทั รวมทรัพยสิ์น จาํกดั 
บริษทั ทิปโก ้ทาวเวอร์ จาํกดั 

กรรมการร่วมกนั 
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 
 

 3.2 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบายกาํหนดราคาระหวา่งกนั ดงัน้ี : 
 ลกัษณะรายการคา้ นโยบายในการกาํหนดราคา 
 รายการคา้ระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย  
  -บริษทัฯ ขายและบริการใหก้บับริษทัยอ่ย วิธีราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
  -บริษทัยอ่ยขายและบริการใหก้บับริษทัฯ วิธีราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
 รายการคา้ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

 

3.  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

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

รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย : 
  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

ยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินงวด     
    ลูกหน้ีการคา้     
       -  บริษทัยอ่ย     
           บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั - - 22,751 26,533 
           บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั - - 876 1,002 
           บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั - - 50 31 

       -  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
           บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 67 940 - - 
           บริษทั ไทยสเลอร่ีซีล จาํกดั - 39 - - 
           บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั 100 1,015 - - 
           บริษทั รัตนะจิตต ์จาํกดั 19 100 - - 
           บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ต จาํกดั - 143 - - 
           บริษทั เรยโ์คลแ์อสฟัสท ์จาํกดั - 94 - - 
           บริษทั ทิปโกม้าร์รีไทม ์จาํกดั - 45 - - 
           บริษทั ไทยบิทูเมน จาํกดั - 131 - - 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

 

3.  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

ยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินงวด (ต่อ)     
    ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
       -  บริษทัยอ่ย     
           บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั - - 2,335 3,054 
           บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั - - 472 58 
           บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั - - 18 22 
           บริษทั ทีเอฟบี ดิสทิบิวชัน่ จาํกดั - - 2 2 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
           บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 24 42 - 11 
           บริษทั ทาสโก ้ช้ิบป้ิง จาํกดั 5 2 - - 
           บริษทั อลัฟ่า มารีไทม ์จาํกดั 6 17 - - 
           บริษทั เรยโ์คลแอสฟัลท ์จาํกดั 2 2 - - 
           บริษทั ไทยบิทูเมน จาํกดั 18 20 - - 
           บริษทั บิทูเมนมารีน จาํกดั 22 2 - - 
           ซนัโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด ์ฟู้ด ลิมิเตด็ ประเทศญ่ีปุ่น  37 5,922 - - 
           ซนัโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด ์ฟู้ด เอเซีย ประเทศสิงคโ์ปร์ 12,985 18 - - 
           ซนัโทร่ี เบฟเวอร์เรจ แอนด ์ฟู้ด (ประเทศไทย) จาํกดั 27 33 - - 

 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 
    เงินใหกู้ย้มื-บริษทัยอ่ย     
       -  บริษทัยอ่ย     
           บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั     
                ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด - - 33,500 51,000 
                เงินใหกู้ย้มืเพิ่มในระหว่างงวด - - 3,000 6,501 
                เงินใหกู้ย้มืรับชาํระคืนในระหวา่งงวด - - (36,500) (14,501) 
                ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด - - - 43,000 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

3.  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

ยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินงวด (ต่อ)     
    เจา้หน้ีการคา้     
       -  บริษทัยอ่ย     
           บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั - - 96 3,023 
           บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั - - 304 110 
       -  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
           บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) - 666 - 268 
    เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
       -  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
           บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) - 202 - 201 
           บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั 215 1,150 107 564 
           บริษทั ทิปโก ้ทาวเวอร์ จาํกดั 634 - 359 - 
           บริษทั รวมทรัพยสิ์น จาํกดั 551 478 13 - 
           ซนัโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด ์ฟู้ด ลิมิเตด็ ประเทศญ่ีปุ่น - 377 - - 

            ซนัโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด ์ฟู้ด ลิมิเตด็  
                                                                    ประเทศสิงคโปร์ 2,008 - - - 
            บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ต จาํกดั 48 96 48 64 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

 

3.  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

 รายการธุรกิจท่ี เกิดข้ึนในระหว่างงวดกับบริษัทท่ี เก่ียวข้องกัน  สําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                  
30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 
 

  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายสาํหรับงวด     
    รายไดจ้ากการขายสินคา้     

- บริษทัยอ่ย - - 86,946 80,014 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 504 386 - - 

    รายไดจ้ากการเช่า     
- บริษทัยอ่ย - - 618 408 

    รายไดด้อกเบ้ียรับ     
- บริษทัยอ่ย - - 122 356 

    รายไดอ่ื้น     
- บริษทัยอ่ย - - 3,450 18,400 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 48,030 - 100 

    รายการซ้ือสินคา้     
- บริษทัยอ่ย - - 1,550 3,801 

    ค่าใชจ่้ายจากการเช่าและการบริการ     
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,041 9,168 3,050 3,248 

    ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการขาย     
- บริษทัยอ่ย - - - 14,859 

     

    ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

- ผลประโยชนร์ะยะสั้น 12,434 9,539 10,059 6,415 
- ผลประโยชนร์ะยะยาวหลงัออกจากงาน 265 231 226 195 

รวมคา่ตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 12,699 9,770 10,285 6,610 
 

กลุ่มบริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ สวสัดิการอ่ืน ค่าเบ้ียประชุม และผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน เป็นตน้ 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

 

3.  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

 รายการธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 
 

  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายสาํหรับงวด     
    รายไดจ้ากการขายสินคา้     

- บริษทัยอ่ย - -                 252,821 195,723 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,603 1,184 - - 

    รายไดจ้ากการเช่า     
- บริษทัยอ่ย 

    รายไดด้อกเบ้ียรับ 
- บริษทัยอ่ย 

    รายไดเ้งินปันผล 
- บริษทัยอ่ย 

- 
 

- 
 

- 

- 
 

- 
 

- 

2,096 
 

725 
 

148,028 

1,171 
 

1,199 
 

9,804 
    รายไดอ่ื้น     

- บริษทัยอ่ย - - 10,183 51,696 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 177,373 200 100 

    รายการซ้ือสินคา้     
- บริษทัยอ่ย - - 19,358 20,438 

    ค่าใชจ่้ายจากการเช่าและการบริการ     
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,759 30,274 11,612 10,797 

    ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการขาย     
- บริษทัยอ่ย - - - 42,129 
     

    ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

- ผลประโยชนร์ะยะสั้น 35,498 30,627 27,280 20,708 
- ผลประโยชนร์ะยะยาวหลงัออกจากงาน 793 884 679 777 

รวมคา่ตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 36,291 31,511 27,959 21,485 
 

กลุ่มบริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ สวสัดิการอ่ืน ค่าเบ้ียประชุม และผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน เป็นตน้ 



20 

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

 

4.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประกอบดว้ย : 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

ลูกหน้ีการคา้     
- ในประเทศ 268,374 291,084 12,444 11,397 
- ต่างประเทศ 69,166 108,746 53,927 94,802 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 186 2,507 23,677 27,566 

 337,726 402,337 90,048 133,765 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (7,197) (6,937) (6,549) (6,549) 
  รวมลูกหน้ีการคา้ 330,529 395,400 83,499 127,216 
ลูกหน้ีอ่ืน 
    - ลูกหน้ีอ่ืน-บริษทัอ่ืน 
    - ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 
    - ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
    - เงินทดรองพนกังาน 
    - รายไดค้า้งรับ 

 
49,154 
13,126 
56,908 

815 
4,337 

 
50,861 

6,058 
23,116 

127 
10,171 

 
5,534 
2,827 

49,960 
431 

- 

 
1,980 
3,147 
7,071 

63 
5,239 

  รวมลูกหน้ีอ่ืน 124,340 90,333 58,752 17,500 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 454,869 485,733       142,251 144,716 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

 

4.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 
 

   ตารางแสดงระยะเวลาการคา้งชาํระของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558  
  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 306,566 72,327 
หน้ีคา้งชาํระระหวา่ง 1-90 วนั 23,747 11,172 
หน้ีคา้งชาํระระหวา่ง 91-180 วนั 215 - 
หน้ีคา้งชาํระระหวา่ง 181-270 วนั 1 - 
หน้ีคา้งชาํระระหวา่ง 271-360 วนั - - 
หน้ีคา้งชาํระเกินกวา่ 360 วนั 7,197 6,549 
  รวมลูกหน้ีการคา้ 337,726 90,048 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,197) (6,549) 
  สุทธิ 330,529 83,499 

 
 

  ตารางแสดงระยะเวลาการคา้งชาํระของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  
  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 359,320 106,694 
หน้ีคา้งชาํระระหวา่ง 1-90 วนั 35,650 20,522 
หน้ีคา้งชาํระระหวา่ง 91-180 วนั 34 - 
หน้ีคา้งชาํระระหวา่ง 181-270 วนั 451 - 
หน้ีคา้งชาํระระหวา่ง 271-360 วนั 109 - 
หน้ีคา้งชาํระเกินกวา่ 360 วนั 6,773 6,549 
  รวมลูกหน้ีการคา้ 402,337 133,765 

 
 
 

5.  เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้อง  
 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เป็นเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จาํกดั 
ในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งินอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.65 ต่อปี และ ร้อยละ 3.25 ต่อปี ตามลาํดบั  
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

 

6.  สินค้าคงเหลือ 
  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย : 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 
สินคา้สาํเร็จรูป 370,938 439,342 185,663 224,672 
สินคา้ระหวา่งผลิต 65,347 103,666 4,938 19,367 
วตัถุดิบ 297,979 402,983 54,220 139,557 
อะไหล่และวสัดุใชส้ิ้นเปลือง 51,388 50,627 28,686 28,782 
 785,652 996,618 273,507 412,378 
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ - (763) - (763) 
      ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ (20,320) (63,559) (16,954) (61,504) 
 765,332 932,296 256,553 350,111 
สินคา้ระหวา่งทาง 3,288 3,641 1,480 2,497 
  รวม 768,620 935,937 258,033 352,608 

 

7.  เงินลงทุนเผื่อขาย  
   หน่วย : พนับาท 

 ประกอบดว้ย : 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 ราคาทุนตน้งวด - 720 
 เงินลงทุนเพิ่มข้ึน - - 
 จาํหน่ายเงินลงทุน - (720) 
 ราคาทุนปลายงวด - - 
 การเปล่ียนแปลงในราคามูลค่ายติุธรรม - - 
 ราคาตามบญัชีปลายงวด - - 

    

   ในปี 2554 บริษทัฯ ไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั โดยไม่คิดมูลค่า จาํนวน 3,711,316 
หน่วย อาย ุ3 ปี บริษทัฯ ถือเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย และวดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

8.   เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย 
หน่วย : พนับาท 

    
ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ ์

งบการเงินรวม 
ชื่อ ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน (%) เงินลงทุน (วิธีส่วนไดเ้สีย) 

    30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 
บริษทัยอ่ย              
   บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบ์ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนํ้าผลไมพ้ร้อมดื่ม ถือหุน้  600,000  600,000 50.00  50.00  436,796 407,260 
   บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั ร้านคา้ปลีกเครื่องดื่มและอาหาร ถือหุน้  50,000  50,000 75.50  75.50  16,373 17,669 
   บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั ผลิตสารสกดัจากสมุนไพร ถือหุน้  36,800  36,800 99.99  99.99  166,228 141,094 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม         
   บริษทั ทีเอฟบี ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั หยดุดาํเนินกิจการ ถือหุน้ 250,000 250,000 99.99  99.99  - - 
            

รวม         619,397 566,023 
หัก รายการตดับญัชี         (619,397) (566,023) 
          - - 
บริษทัร่วม           
   บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) ผลิตยางมะตอย ถือหุน้ 1,542,931 1,532,780 23.9727 24.2130 2,259,583 1,431,925 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

8.   เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน หกัดว้ยค่าเผือ่การลดมูลค่าเงินลงทุน 
หน่วย : พนับาท 

  
ประเภทกิจการ 

ลกัษณะ 
ความสมัพนัธ์ 

งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
ชื่อ ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน (%) เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผล 

  30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 

บริษทัยอ่ย                  
   บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบ์ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าผลไมพ้ร้อมดื่ม ถือหุน้  600,000  600,000 50.00 50.00 279,050 279,050 - 9,804 
   บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั ร้านคา้ปลีกเครื่องดื่มและอาหาร ถือหุน้ 50,000 50,000 51.00 51.00 25,500 25,500 - - 
   บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั ผลิตสารสกดัจากสมุนไพร ถือหุน้ 36,800 36,800 99.99 99.99 160,787 160,787 - - 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม           

   บริษทั ทีเอฟบี ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั หยดุดาํเนินกิจการ ถือหุน้ 250,000 250,000 99.99 99.99 - - - - 
               
          465,337 465,337 - 9,804 
บริษทัร่วม             
   บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) ผลิตยางมะตอย ถือหุน้ 1,542,931 1,532,780 23.9727 24.2130 644,930 647,110 148,028 - 
          1,110,267 1,112,447 148,028 9,804 



 

25 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

8.  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

  งบการเงินของบริษทัร่วมช่ือบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และวนัท่ี    
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สอบทานและตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอ่ืนเงินลงทุนในบริษัทร่วมน้ี แสดงตามวิธีส่วนได้เสีย            
ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม 
 ประกอบดว้ย : 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,259,583 1,431,925 
 ร้อยละของสินทรัพยร์วมของงบการเงินรวม 37.32 25.93 
  30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 
 ส่วนไดเ้สียในกาํไรสาํหรับงวดของบริษทัร่วม   
       สาํหรับงวดสามเดือนระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 318,108 99,783 
       ร้อยละของรายไดร้วมของงบการเงิน 20.56 6.05 
 ส่วนไดเ้สียในกาํไรสาํหรับงวดของบริษทัร่วม 

      สาํหรับงวดเกา้เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
      ร้อยละของรายไดร้วมของงบการเงิน 

 
939,007 

18.44 

 
160,883 

3.41 

 ขอ้มูลงบการเงินของบริษทัร่วมมีดงัน้ี 
   หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม 
 ประกอบดว้ย : 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 
 รวมสินทรัพย ์ 16,268,346 15,145,118 
 รวมหน้ีสิน 6,750,692 9,020,101 
  30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 
 สาํหรับงวดสามเดือนระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน   
       รวมรายได ้ 9,421,571 11,532,009 
       กาํไรสาํหรับงวด 1,433,048 403,577 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน   
       รวมรายได ้ 28,366,176 35,215,372 
       กาํไรสาํหรับงวด 3,835,992 670,823 



 

26 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

9.   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย : 
31 ธ.ค. 2557 

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวา่งงวด 
30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวา่งงวด 
30 ก.ย. 2558 

 เพิ่ม จาํหน่าย รายการโอน เพิ่ม จาํหน่าย รายการโอน 
ราคาทุน           

ที่ดิน 18,284 - (11,014) - 7,270 18,284 - (11,014) - 7,270 
รวม 18,284 - (11,014) - 7,270 18,284 - (11,014) - 7,270 

 

 



 

27 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

 10.   ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
                                     หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย :  31 ธ.ค. 2557 
รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวา่งงวด 

30 ก.ย. 2558  31 ธ.ค. 2557 
รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวา่งงวด 

30 ก.ย. 2558 
ซื้อ จาํหน่าย รายการโอน ซื้อ จาํหน่าย รายการโอน 

ราคาทุน                 
ที่ดิน-ราคาทุนเดิม 276,667 - (1,201) - 275,466 155,524  - - - 155,524 
คา่พฒันาที่ดิน 58,058 - - - 58,058 54,590  - - - 54,590 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1,167,529 604 (229) 4,413 1,172,317 655,574  - (229) 2,374 657,719 
เครื่องจกัรและส่วนประกอบ 2,954,980  559 (337,922) 65,970 2,683,587 1,513,650  - (255,402) 270 1,258,518 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 312,745  6,609 (14,303) 7,922 312,973 132,557  2,812 (10,275) 2,274 127,368 
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 85,628  1,880 (1,688) 1,507 87,327 49,676 318 (638) 832 50,188 
ยานพาหนะ 45,782 40 (3,948) - 41,874 30,250  - (580) - 29,670 
               รวม 4,901,389 9,692 (359,291) 79,812 4,631,602 2,591,821  3,130 (267,124) 5,750 2,333,577 

ค่าเสื่อมราคาสะสม           
คา่พฒันาที่ดิน 33,193 2,987 - - 36,180 32,397  2,810 - - 35,207 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 539,086 40,834 (230) - 579,690 395,397  22,650 (230) - 417,817 
เครื่องจกัรและส่วนประกอบ 1,400,039 97,245 (270,533) - 1,226,751 989,145 56,577 (208,386) - 837,336 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 220,896 19,106 (11,915) - 228,087 96,453  10,088 (8,356) - 98,185 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 61,896 13,274 (1,562) - 73,608 38,571 3,002 (633) - 40,940 

ยานพาหนะ 38,606 2,549 (3,911) - 37,244 26,802  1,285 (580) - 27,507 
               รวม 2,293,716  175,995 (288,151) - 2,181,560 1,578,765 96,412 (218,185) - 1,456,992 
  2,607,673    2,450,042 1,013,056     876,585 
หัก  ค่าเผือ่สินทรัพยด์อ้ยค่า   (264,565)   (22,049)  (242,516) (52,717)   1,845  (50,872) 
  2,343,108    2,207,526 960,339    825,713 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 75,505 86,917  (79,850) 82,572 2,311  15,998  (5,788) 12,521 
               รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 2,418,613    2,290,098 962,650    838,234 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งคิดค่าเสื่อมราคาเตม็มูลค่าแลว้ในงบการเงินรวม จาํนวน 1,442 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557 : 1,538 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 784 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557 : 895 ลา้นบาท) 



 

28 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

11.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558  
  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ประกอบดว้ย : จาํนวนเงิน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

(ต่อปี) 
จาํนวนเงิน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

(ต่อปี) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - MOR - MOR 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน :     
        - ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 530,000 MMR 160,000 MMR 
        - ตัว๋แลกเงิน 400,000 อตัราดอกเบ้ียคิดลด 400,000 อตัราดอกเบ้ียคิดลด 
  รวม 930,000  560,000  

   
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  

  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ประกอบดว้ย : จาํนวนเงิน อตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ (ต่อปี) 
จาํนวนเงิน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

(ต่อปี) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 2,109 MOR - MOR 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน :     
        - ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,065,000 MMR 590,000 MMR 
        - ตัว๋แลกเงิน 400,000 อตัราดอกเบ้ียคิดลด 400,000 อตัราดอกเบ้ียคิดลด 
  รวม 1,467,109  990,000  



 

29 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

12.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประกอบดว้ย : 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

เจา้หน้ีการคา้     

   - บริษทัอ่ืน 243,881 216,469 82,556 74,545 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 666 400 3,401 

    รวมเจา้หน้ีการคา้ 243,881 217,135 82,956 77,946 

เจา้หน้ีอ่ืน     
   - เจา้หน้ีอ่ืน-บริษทัอ่ืน    79,462 4,229 2,037 3,681 
   - เจา้หน้ีอ่ืน-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 3,456 2,303 527 829 
   - ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 111,948 158,617 - - 
   - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 120,539 67,781 57,657 23,641 
   - รายไดรั้บล่วงหนา้ 26,295 17,166 23,491 15,668 
   - เงินมดัจาํรับค่าสินคา้ 7,886 27,151 3,195 2,915 

          รวมเจา้หน้ีอ่ืน 349,586 277,247 86,907 46,734 

                รวม 593,467 494,382 169,863 124,680 
 

13.  หนีสิ้นระยะยาว  
  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย : 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

เงินกูย้มืระยะยาว-สญัญาเงินกู ้( หมายเหตุ 13.1 ) 629,500 730,154 129,500 149,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ( หมายเหตุ 13.2 ) 2,891 4,130 1,470 3,855 
 632,391 734,284 130,970 152,855 
หัก เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (89,713) (179,154) (9,713) (78,000) 
      หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ            
                                                          ภายในหน่ึงปี (2,101) (3,198) (1,469) (2,923) 

สุทธิ 540,577 551,932 119,788 71,932 
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13. หนีสิ้นระยะยาว (ต่อ) 
 

13.1  สญัญาเงินกู ้  
13.1.1  เม่ือวนัท่ี  22 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูย้ืมกบัสถาบนัการเงิน 1 แห่งในวงเงินกูร้ะยะยาว
จาํนวน 500 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนในการดาํเนินงาน อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบั THBFIXโดยมีเง่ือนไขการจ่าย
ชาํระคืนเงินกูทุ้ก 3 เดือน โดยจดจาํนองท่ีดินอาคารและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ เป็นหลกัประกนั กาํหนดจ่าย
คืนเงินกูง้วดแรกในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2553 
 

 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูย้ืมกบัสถาบนัการเงิน 1 แห่ง เป็นวงเงินกูร้ะยะยาว 
จาํนวน 629.5 ลา้นบาท อายเุงินกู ้5 ปี 6 เดือน นบัจากวนัลงนามในสญัญาเงินกู ้โดยมีวตัถุประสงค ์2 ส่วน ไดแ้ก่ 
1) คืนวงเงินกู้ระยะยาวเดิม (Refinance) จาํนวน 129.5 ลา้นบาท 2) ชาํระหน้ีเงินกู้ระยะสั้นแก่สถาบนัการเงิน
ต่างๆ จาํนวน 500 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบั THBFIX โดยมีกาํหนดจ่ายคืนงวดแรกภายหลงั 9 เดือน    
นบัจากวนัลงนามในสัญญาเงินกู ้กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 3 เดือน รวมทั้งส้ิน 20 งวด โดยงวดท่ี 1-4 
ชาํระเงินตน้ ร้อยละ 2.50 ของวงเงินกู,้  งวดท่ี 5-8 ชาํระเงินตน้ ร้อยละ 3.75 ของวงเงินกู,้ งวดท่ี 9-19 ชาํระร้อยละ 
6.25 ของวงเงินกู ้และงวดท่ี 20 ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด โดยเร่ิมชาํระคร้ังแรกในเดือนมีนาคม 2559 และคร้ัง
สุดทา้ยในเดือนธันวาคม 2563 เงินกูด้งักล่าว มีการจดจาํนองท่ีดินตามสัญญาจาํนองท่ีดินเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 
2558 มีส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจักรบางส่วนเป็นหลักประกัน  และมีเง่ือนไขท่ีสําคัญต้องดํารงไว  ้ได้แก่ 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน และ อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี 

 

13.1.2  เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนด์บี จาํกดั ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึง ในวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 200 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการลงทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัร อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง
กับ BIBOR โดยมีเง่ือนไขการจ่ายชําระคืนเงินกู้ทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายคืนเงินกู้งวดแรกในเดือนสิงหาคม      
พ.ศ. 2555  
 

13.1.3 เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนด์บี จาํกดั ไดล้งนามในสัญญาเงินกู ้วงเงิน 500 
ลา้นบาท อายุเงินกู ้7 ปี อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบั BIBOR โดยมีกาํหนดจ่ายคืนเงินตน้งวดแรกภายหลงั 15 เดือน 
หลงัจากกูเ้ต็มจาํนวน  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  เงินกูด้งักล่าว มีเง่ือนไขสัญญาท่ีสําคญัท่ีต้องดาํรงไว ้ได้แก่ Negative Pledge, การดาํรงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อทุน และ การดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของผูถื้อหุน้  
 

13.2  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทาํสญัญาเช่าการเงินกบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง อายสุญัญา 36 - 60 เดือน เร่ิมชาํระ

ในปี พ.ศ. 2551 และส้ินสุดสญัญาในปี พ.ศ. 2560 
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14.  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน แสดงไดด้งัน้ี 
  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย : 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานตน้งวด 39,779 39,028 23,359 31,504 
ตน้ทุนบริการ 4,844 6,109 2,901 3,791 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,755 2,076 1,230 1,494 
ผลประโยชนจ่์าย (2,879) (17,242) (2,725) (17,242) 
ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม     
                         หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 9,808 - 3,812 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานปลายงวด 43,499 39,779 24,765 23,359 
   

         ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  
  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย : 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 

     
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 4,844 4,586 2,901 2,843 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,755 1,558 1,230 1,121 

รวม 6,599 6,144 4,131 3,964 
 

  ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 
 ร้อยละต่อปี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย : 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 
อตัราคิดลด 4.30 4.30 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 5.00 3.00 - 5.00 
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15.  รายการซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

   บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเพ่ือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยแสดงไวใ้นงบการเงิน
ตามมูลค่ายุติธรรม กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าว จะถูกบนัทึกในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุน 

   วงเงินคงเหลือตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ มีดงัน้ี    
 

   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (USD) 660,716 2,421,059 660,716 2,369,687 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (EUR) 53,209 - - - 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (AUD) 1,786,064 430,371 - - 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (USD) - - - - 

  

16.  ส่วนทุน 
 

 16.1 สาํรองตามกฎหมาย 
  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า 
ทุนสํารองจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ได้สํารองตามกฎหมายเต็มตาม
บทบญัญติัแลว้ 

 

 16.2 การบริหารส่วนทุน 
  บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีนโยบายในการบริหารส่วนทุนเพ่ือท่ีจะรักษาความสามารถในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองและการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม โดยรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่ใหเ้กินขอ้กาํหนด
ของสัญญาเงินกูย้ืมนอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานในจาํนวนไม่น้อย
กวา่ 1 ใน 3 ของกาํไรในแต่ละงวดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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17.  ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม 
   หน่วย : พนับาท 
 ประกอบดว้ย : 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 
 ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 5,632 (29,142) 
 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยเงินกูยื้ม (15) (290) 
 รวม 5,617 (29,432) 

 

18.  รายได้จากการขายและการให้บริการ 
  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ประกอบดว้ย : 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 
รายไดจ้ากการขาย 3,914,042 4,333,343 1,538,244 1,708,898 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 1,388 1,026 
  รวม 3,914,042 4,333,343 1,539,632 1,709,924 

 

19.  รายได้อ่ืน 
 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557  
  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ประกอบดว้ย : 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 
เงินปัลผลรับ - - 110,964 - 
รายไดค่้าธรรมเนียมบริหาร - - 3,435 3,456 
รายไดค่้าสนบัสนุนทางการตลาด 12,911 48,949 - - 
รายไดจ้ากการขายสินทรัพยถ์าวร 17,678 - 402 - 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ  1,099 1,149 159 359 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 7,574 4,895 2,747 3,574 
ดอกเบ้ียรับ 31 38 603 358 
อ่ืนๆ 9,061 7,001 4,122 2,870 
  รวม 48,354 62,032 122,432 10,617 
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19.  รายได้อ่ืน (ต่อ) 
 

  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557  
  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ประกอบดว้ย : 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 
เงินปันผลรับ - - 148,028 9,804 
รายไดค่้าธรรมเนียมบริหาร - - 9,853 9,069 
รายไดค่้าสนบัสนุนทางการตลาด 60,337 178,488 - - 
รายไดจ้ากการขายสินทรัพยถ์าวร 68,256 - 48,403 - 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ  4,704 3,567 1,816 1,584 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน 7,671 4,771 10,314 4,771 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 16,166 11,441 9,522 7,620 
ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพโอนกลบั 43,239 - 44,551 2,039 
ดอกเบ้ียรับ 63 92 725 1,200 
อ่ืนๆ 39,496 26,530 17,048 14,411 
  รวม 239,932 224,889 290,260 50,498 

 

20.  ค่าใช้จ่ายจําแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 
 

          รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย : 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 453,732 497,900 227,037 268,557 
ค่าเส่ือมราคา 173,815 181,657 91,243 96,301 
ค่าตดัจาํหน่าย 4,472 3,767 2,783 2,476 
ตน้ทุนทางการเงิน 46,695 65,571 28,431 40,119 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและการให้บริการ 1,925 2,091,336 1,173,970 1,047,307 
(ไม่รวมคา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและคา่เส่ือมราคา)     

 



 

35 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

21.  ภาษีเงนิได้  
  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั :     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 18,102 7,730 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล 
แตกต่างชัว่คราว 

 
13,324 

 
7,241 

 
10,677 

 
5,974 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 31,426 14,971 10,677 5,974 
 

  จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 

  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2557 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัการ     
      เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสัญญา     
      แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื (445) (208) (445) (208) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัการ     
      เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ     
      เงินลงทุนเผื่อขาย - 104 - 104 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
      ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั     
      คณิตศาสตร์ประกนัภยั - 1,962 - 763 
 (445) 1,858 (445) 659 

 



 

36 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

21.  ภาษีเงนิได้ (ต่อ) 
 

   ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  

 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 10,877 10,827 1,310 1,310 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ - 153 - 153 
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ  3,603 12,476 3,391 12,301 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  44,392 48,784 6,456 8,161 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 8,042 7,397 4,953 4,672 
ผลกระทบจากการคิดค่าเส่ือมราคาทาง     
                           บญัชีและภาษี 1,375 1,456 1,375 1,456 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน  1,165 1,142 1,165 1,142 
มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตรา     
                           ต่างประเทศล่วงหนา้ 75 31 75 31 
ผลขาดทุนสะสมยกมา 34,336 34,336 34,336 34,336 
อ่ืนๆ - 546 - 487 
  รวม  103,865 117,148 53,061 64,049 
     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี      
ทรัพยสิ์นภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน  623 706 623 706 
ค่าตดัจาํหน่ายเคร่ืองหมายการคา้ 1,088 870 1,088 870 
มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตรา     
                           ต่างประเทศล่วงหนา้ 351 - - - 
  รวม  2,062 1,576 1,711 1,576 
     
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี สุทธิ  101,803 115,572 51,350 62,473 

 
 



 

37 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

 
22.  ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานกาํหนดให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยระบุส่วนงานดาํเนินงานโดยอา้งอิงจากการ
รายงานภายใน ซ่ึงจะถูกสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 
  บริษทัฯ และบริษทัย่อย แสดงการจาํแนกส่วนงานเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลกัคือ (1) ส่วนงานผลิตภณัฑ์จาก
พืชผกั  และผลไม้ (2) ส่วนงานเคร่ืองด่ืม  และ (3) ส่วนงานอ่ืนๆ ซ่ึงดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์                
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจแสดงดงัน้ี 

 

  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือน ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 
 ส่วนงาน   

 ผลิตภณัฑจ์าก 
พืช ผกั และผลไม ้

 
เคร่ืองด่ืม 

 
อ่ืน ๆ 

รายการ 
ตดับญัชี 

 
รวม 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 323,347 934,118 22,115 (98,673) 1,180,907 
ตน้ทุนขาย 313,474 522,566 16,694 (98,864) 753,870 
กาํไรขั้นตน้ 9,873 411,552 5,421 191 427,037 
รายไดอ่ื้น     48,354 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย     475,391 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (326,394) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (124,152) 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน      
         ในบริษทัร่วม     24,845 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     318,108 
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้     342,953 
ตน้ทุนทางการเงิน     (12,333) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (8,290) 
กาํไรหลงัหกัภาษีเงินได ้     322,330 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี      
         อาํนาจควบคุม     (8,040) 
กาํไรสาํหรับงวด     314,290 

สินทรัพยถ์าวร 544,162 1,694,902   2,239,064 

 



 

38 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

22.  ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 
 ส่วนงาน   

 ผลิตภณัฑจ์าก 
พืช ผกั และผลไม ้

 
เคร่ืองด่ืม 

 
อ่ืน ๆ 

รายการ 
ตดับญัชี 

 
รวม 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,275,370 2,816,197 124,278 (301,803) 3,914,042 
ตน้ทุนขาย 1,234,411 1,575,239 130,595 (302,722) 2,637,523 
กาํไรขั้นตน้ 40,959 1,240,958 (6,317) 919 1,276,519 
รายไดอ่ื้น     239,932 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย     1,516,451 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (1,000,603) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (352,447) 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน      
        บริษทัร่วม     163,401 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     939,007 
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้     1,102,408 
ตน้ทุนทางการเงิน     (46,696) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (31,426) 
กาํไรหลงัหกัภาษีเงินได ้     1,024,286 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี      
        อาํนาจควบคุม     (28,726) 
กาํไรสาํหรับงวด     995,560 

สินทรัพยถ์าวร 544,162 1,694,902   2,239,064 

 



 

39 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

 
22.  ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

     หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือน ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
 ส่วนงาน   

 ผลิตภณัฑจ์าก 
พืช ผกั และผลไม ้

 
เคร่ืองด่ืม 

 
อ่ืน ๆ 

รายการ 
ตดับญัชี 

 
รวม 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 502,815 1,062,564 15,157 (92,478) 1,488,058 
ตน้ทุนขาย 477,519 591,719 11,377 (92,586) 988,029 
กาํไรขั้นตน้ 25,296 470,845 3,780 108 500,029 
รายไดอ่ื้น     62,032 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย     562,061 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (419,318) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (137,306) 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน      
          ในบริษทัร่วม     5,437 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     99,783 
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้     105,220 
ตน้ทุนทางการเงิน     (20,981) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     1,404 
กาํไรหลงัหกัภาษีเงินได ้     85,643 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี      
          อาํนาจควบคุม     (9,763) 
กาํไรสาํหรับงวด     75,880 

สินทรัพยถ์าวร 627,959 1,918,856 66,635  2,613,450 

      

 



 

40 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

22. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

     หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
 ส่วนงาน   

 ผลิตภณัฑจ์าก 
พืช ผกั และผลไม ้

 
เคร่ืองด่ืม 

 
อ่ืน ๆ 

รายการ 
ตดับญัชี 

 
รวม 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,552,555 2,946,720 83,581 (249,513) 4,333,343 
ตน้ทุนขาย 1,480,248 1,659,281 66,134 (249,793) 2,955,870 
กาํไรขั้นตน้ 72,307 1,287,439 17,447 280 1,377,473 
รายไดอ่ื้น     224,889 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย     1,602,362 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (1,209,519) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (350,314) 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน      
          ในบริษทัร่วม     42,529 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     160,883 
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้     203,412 
ตน้ทุนทางการเงิน     (64,997) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (14,971) 
กาํไรหลงัหกัภาษีเงินได ้     123,444 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี      
          อาํนาจควบคุม     (31,728) 
กาํไรสาํหรับงวด     91,716 

สินทรัพยถ์าวร 627,959 1,918,856 66,635  2,613,450 

 



 

41 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

22.  ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 
       หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือน ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 
 ขายสินคา้

ต่างประเทศ 
 ขายสินคา้ 

ในประเทศ 
 รายการ 

ตดับญัชี 
  

รวม 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 440,681  838,899  (98,673)  1,180,907 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 41,220  385,626  191  427,037 
 

       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 
 ขายสินคา้

ต่างประเทศ 
 ขายสินคา้ 

ในประเทศ 
 รายการ 

ตดับญัชี 
  

รวม 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,498,471  2,717,374  (301,803)  3,914,042 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 114,935  1,160,665  919  1,276,519 
 

       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือน ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
 ขายสินคา้

ต่างประเทศ 
 ขายสินคา้ 

ในประเทศ 
 รายการ 

ตดับญัชี 
  

รวม 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 570,410  1,010,126  (92,478)  1,488,058 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 47,964  451,957  108  500,029 
 

       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
 ขายสินคา้

ต่างประเทศ 
 ขายสินคา้ 

ในประเทศ 
 รายการ 

ตดับญัชี 
  

รวม 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,650,568  2,932,288  (249,513)  4,333,343 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 113,510  1,263,683  280  1,377,473 

 



 

42 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

23.  การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 

23.1 มูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ไดด้งัน้ี  
ขอ้มูลระดบั 1  ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 

อยา่งเดียวกนั  
ขอ้มูลระดบั 2 ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับ 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง 

(ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สําหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

ขอ้มูลระดบั 3 ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูล
ท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ 

 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 
สินทรัพย์     
ตราสารอนุพนัธ์     

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 1,380 - 1,380 
 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 
หนีสิ้น     
ตราสารอนุพนัธ์     

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 376 - 376 
 

ในระหวา่งงวดบญัชีไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม



 

43 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

23.  การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 

23.2 วธีิการวดัมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลระดบั 2  
ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้และตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับการบญัชีป้องกนัความเส่ียงซ่ึงมูลค่ายติุธรรมอยูใ่น

ระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  วดัมูลค่ายุติธรรมโดยอา้งอิงจากราคาท่ีคาํนวณจาก
ธนาคารพาณิชย ์โดยใชวิ้ธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถ
สงัเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที  อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ เสน้อตัราผลตอบแทน (yield 
curve)  เป็นตน้   
 

24.  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนส่วนใหญ่ท่ีเกิดจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯ ทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงมีอายุสญัญาไม่เกิน 1 ปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารความเส่ียง 

 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 
 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  
สกลุเงิน สญัญาซ้ือ สญัญาขาย สญัญาซ้ือ สญัญาขาย 

   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,786,064 660,716 33.8350 - 36.2800 35.4750 - 36.3588 
ยโูร 53,209 - 40.5760 - 

 

 โดยสิทธิดงักล่าวมีเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนราคาตลาด ณ วนัส่งมอบ 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 
 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  
สกลุเงิน สญัญาซ้ือ สญัญาขาย สญัญาซ้ือ สญัญาขาย 

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

 

  โดยสิทธิดงักล่าวมีเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนราคาตลาด ณ วนัส่งมอบ 
 



 

44 
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

25. การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับ
งวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กันยายน  พ .ศ. 2557 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือวตัถุประสงค์ในการ
เปรียบเทียบของงวดปี พ.ศ. 2558 ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการนําเสนอในงบการเงิน
ระหวา่งกาลปี พ.ศ. 2558 

 

หน่วย : พนับาท 
    งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 

ก่อน 
จดัประเภทใหม่ 

 
จดัประเภทใหม่ 

หลงั 
จดัประเภทใหม่ 

 ก่อน 
จดัประเภทใหม่ 

 
จดัประเภทใหม่ 

หลงั 
จดัประเภทใหม่ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557     

ตน้ทุนขายและบริการ (1,009,840) 21,811 (988,029)     
รายไดอ่ื้น 83,843 (21,811) 62,032  25,475 (14,858) 10,617 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (34,308) 14,858 (19,450) 

        
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557      
ตน้ทุนขายและบริการ (3,021,958) 66,088 (2,955,870)     
รายไดอ่ื้น 290,977 (66,088) 224,889  92,626 (42,128) 50,498 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (103,241) 42,128 (61,113) 

 

26.  ภาระผูกพนั 
 

  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย : 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 

Letter of guarantee                24,716 21,451 11,721 11,721 
 

27.  การอนุมตัิงบการเงนิ 
 

 งบการเงินระหว่างกาล น้ี ได้ รับการอนุมัติ ให้ ออกงบการเงินจากกรรมการผู ้มี อ ํานาจของบ ริษัทฯ                  
ในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

______________________________________ 
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