
 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 



 

 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั                 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย                
และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงิน  
เฉพาะกิจการของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ   
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559        
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม      
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย                
และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สอบทานโดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว
ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือ งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงานลงวนัท่ี           
14 พฤษภาคม 2558 

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2559 



บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60,652                  76,356                  28,310                  39,155                  

เงินลงทุนชัว่คราว 3,823                    3,801                    -                            -                            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 778,095                874,654                295,875                259,835                

สินคา้คงเหลือ 6 865,059                778,519                411,334                304,987                

สินทรัพยชี์วภาพ 1.3 596                       -                            -                            -                            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 62,277                  20,880                  31,251                  7,268                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,770,502             1,754,210             766,770                611,245                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1,016                    1,016                    -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            465,337                465,337                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 2,687,518             2,466,355             644,930                644,930                

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 7,270                    7,270                    7,270                    7,270                    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,276,784             2,314,333             799,652                819,734                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 45,144                  46,412                  34,914                  35,655                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 13 105,123                106,684                54,137                  56,053                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,988                  18,664                  4,716                    8,890                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,137,843             4,960,734             2,010,956             2,037,869             

รวมสินทรัพย์ 6,908,345             6,714,944             2,777,726             2,649,114             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 1,097,147             1,320,288             617,147                620,059                

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 10 812,283                720,540                248,790                222,358                

ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 1,027                    1,564                    395                       932                       

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 11 149,862                92,950                  69,862                  12,950                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,910                    3,044                    -                            -                            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 80,675                  19,508                  62,009                  4,072                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,146,904             2,157,894             998,203                860,371                

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 474                       632                       -                            -                            

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 424,113                516,550                44,113                  116,550                

ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 2,902                    2,406                    -                            -                            

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 58,942                  56,683                  38,554                  37,125                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 486,431                576,271                82,667                  153,675                

รวมหนีสิ้น 2,633,335             2,734,165             1,080,870             1,014,046             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

         หุน้สามญั 482,579,640 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 482,580                482,580                482,580                482,580                

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 1,494                    1,494                    -                            -                            

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม

   โดยไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม (115,478)               (73,901)                 -                            -                            

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 21,100                  18,078                  -                            -                            

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,430,997             3,081,058             1,164,276             1,102,488             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (18,267)                 6,110                    -                            -                            

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,852,426             3,565,419             1,696,856             1,635,068             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 422,584                415,360                -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,275,010             3,980,779             1,696,856             1,635,068             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,908,345             6,714,944             2,777,726             2,649,114             

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,396,092            1,073,896            831,449               477,563               

รายไดอ่ื้น

   รายไดค่้าสนบัสนุนทางการตลาด -                           12,255                 -                           -                           

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           7,671                    -                           10,314                 

   อ่ืนๆ 11,663                 62,710                 12,461                 49,944                 

รวมรายได้ 1,407,755            1,156,532            843,910               537,821               

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 1,035,214            812,360               671,200               443,954               

ค่าใชจ่้ายในการขาย 185,058               187,002               46,696                 22,468                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 101,249               81,297                 57,456                 33,035                 

รวมค่าใช้จ่าย 1,321,521            1,080,659            775,352               499,457               

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 86,234                 75,873                 68,558                 38,364                 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 284,095               276,286               -                           -                           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 370,329               352,159               68,558                 38,364                 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (10,752)                (17,535)                (4,855)                  (10,302)                

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 359,577               334,624               63,703                 28,062                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (4,426)                  (5,791)                  (1,915)                  (1,738)                  

กําไรสําหรับงวด 355,151               328,833               61,788                 26,324                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียน

   อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                           334                       -                           334                       

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (24,377)                (11,152)                -                           -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (24,377)                (10,818)                -                           334                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 330,774               318,015               61,788                 26,658                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 347,927               318,903               61,788                 26,324                 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,224                    9,930                    

355,151               328,833               

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                       -                       

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 323,550               308,085               61,788                 26,658                 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,224                    9,930                    

330,774               318,015               

-                       -                       

กําไรต่อหุ้น (บาท)
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.72                      0.66                      0.13                      0.05                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 359,577               334,624               63,703                 28,062                 

ปรับกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 63,939                 59,355                 29,020                 32,881                 

   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -                           388                       -                           -                           

   รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 4,935                    (7,712)                  4,581                    (7,757)                  

   ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 599                       -                           -                           -                           

   กาํไรจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (596)                     -                           -                           -                           

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (60)                       (806)                     97                         (909)                     

   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 908                       -                           367                       -                           

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           (7,671)                  -                           (10,314)                

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 721                       (1,069)                  -                           (6)                         

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 52                         -                           52                         -                           

   กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน -                           (37,720)                -                           (37,720)                

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,260                    2,200                    1,429                    1,377                    

   ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 133                       -                           -                           -                           

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (284,095)              (276,286)              -                           -                           

   รายไดด้อกเบ้ียรับ -                           (31)                       -                           (284)                     

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 10,752                 17,535                 4,855                    10,302                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 159,125               82,807                 104,104               15,632                 

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 96,450                 (7,164)                  (36,137)                (24,927)                

   สินคา้คงเหลือ (90,062)                (23,153)                (110,928)              (19,558)                

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (42,305)                229                       (24,095)                3,390                    

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,676                    (210)                     4,175                    (118)                     

หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 129,957               24,786                 30,484                 82,199                 

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 61,481                 45,325                 57,937                 2,129                    

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 363                       (99)                       -                           -                           

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 318,685               122,521               25,540                 58,747                 

   จ่ายดอกเบ้ีย (11,412)                (18,775)                (5,308)                  (10,822)                

   จ่ายภาษีเงินได้ (316)                     -                           (256)                     (1,086)                  

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 306,957               103,746               19,976                 46,839                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพิม่ข้ึน (22)                       (31)                       -                           -                           

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน -                           -                           -                           (3,000)                  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           12,494                 -                           12,494                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 168                       5,022                    -                           3,751                    

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ืออุปกรณ์ (50,861)                (7,219)                  (7,965)                  (2,122)                  

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,585)                (55)                       (3,882)                  -                           

ดอกเบ้ียรับ -                           31                         -                           284                       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (63,300)                10,242                 (11,847)                11,407                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง (223,141)              (30,193)                (2,912)                  (33,700)                

เงินสดจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าการเงิน (695)                     (1,253)                  (537)                     (977)                     

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (35,525)                (69,884)                (15,525)                (19,500)                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (259,361)              (101,330)              (18,974)                (54,177)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (15,704)                12,658                 (10,845)                4,069                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 76,356                 41,657                 39,155                 18,045                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 60,652                 54,315                 28,310                 22,114                 

-                           -                           -                           -                           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 10,770                 35,724                 4,204                    4,056                    

รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                           12,431                 -                           3,746                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปลี่ยนแปลง

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย ส่วนของ

ในบริษทัยอ่ยของ ของบริษทัร่วมโดย ส่วนทุนจากการจ่าย มูลค่ายตุิธรรมของ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

ทุนเรือนหุ้นที่ออก บริษทัร่วมที่ซื้อในราคา ไม่สูญเสียอาํนาจ โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ สัญญาแลกเปลี่ยน เบ็ดเสร็จอื่น รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี ควบคุมของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร อตัราดอกเบี้ยเงินกูย้มื ในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 482,580                          1,510                              (74,686)                           9,306                              50,000                            1,892,590                       (1,782)                            (29,432)                           (31,214)                           2,330,086                       424,891                          2,754,977                       

กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     318,903                          -                                     -                                     -                                     318,903                          9,930                              328,833                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     334                                 (11,152)                           (10,818)                           (10,818)                           -                                     (10,818)                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     318,903                          334                                 (11,152)                           (10,818)                           308,085                          9,930                              318,015                          

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                     (7)                                   324                                 983                                 -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     1,300                              -                                     1,300                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 482,580                          1,503                              (74,362)                           10,289                            50,000                            2,211,493                       (1,448)                            (40,584)                           (42,032)                           2,639,471                       434,821                          3,074,292                       

-                                     

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

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
   เกษตรกรรม (หมายเหตุ 3) -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     2,012                              -                                     -                                     -                                     2,012                              -                                     2,012                              

กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     347,927                          -                                     -                                     -                                     347,927                          7,224                              355,151                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (24,377)                           (24,377)                           (24,377)                           -                                     (24,377)                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     347,927                          -                                     (24,377)                           (24,377)                           323,550                          7,224                              330,774                          

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วมโดยไม่สูญเสีย

   อาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม -                                     -                                     (41,577)                           -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     (41,577)                           -                                     (41,577)                           

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                     -                                     -                                     3,022                              -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     3,022                              -                                     3,022                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 482,580                          1,494                              (115,478)                         21,100                            50,000                            3,430,997                       -                                     (18,267)                           (18,267)                           3,852,426                       422,584                          4,275,010                       

-                                     -                                     -                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

มูลค่ายตุิธรรมของ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ สัญญาแลกเปลี่ยน รวมองคป์ระกอบอื่น

และชาํระแลว้  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร อตัราดอกเบี้ยเงินกูย้มื ของส่วนของผูถ้ือหุน้ รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                               26,324                    -                              -                                    26,324                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                               -                              334                         334                               334                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                               26,324                    334                         334                               26,658                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 482,580                 50,000                     945,845                  (1,448)                     (1,448)                           1,476,977                 

-                               

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                               61,788                    -                              -                                    61,788                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 482,580                 50,000                     1,164,276               -                              -                                    1,696,856                 

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

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

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัย่อย ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี ดงัต่อไปน้ี  
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม และแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการวัดมูลค่าและรับรู้
รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล 

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

 - วดัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพ เม่ือเร่ิมแรกและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกั
ตน้ทุนในการขาย  

- กรณีสินทรัพยชี์วภาพนั้ นเป็นพืชเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer plant) ให้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดของ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ อย่างไรก็ตามยงัคงถือ
ว่าผลผลิตท่ีเจริญเติบโตจากพืชเพ่ือการใหผ้ลิตผลเป็นสินทรัพยชี์วภาพซ่ึงตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพย์
ชีวภาพ เม่ือเร่ิมแรกและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

 - วดัมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย ณ จุดเกบ็เก่ียว  

 การนาํมาตรฐานขา้งตน้มาใชท้าํให้บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัประเภทตน้สับปะรดซ่ึงเป็นพืชเพ่ือการให้
ผลิตผล (Bearer plant) จากเดิมบนัทึกในบญัชีสินคา้คงเหลือไปบนัทึกเป็นบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และวดัมูลค่าผลสับปะรดท่ียงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียว (สินทรัพยชี์วภาพ) และผลสับปะรดท่ีเก็บเก่ียวแลว้ (ผลิตผล
ทางการเกษตร) ดว้ยวิธีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย ผลสะสมของการเปล่ียนแปลง
นโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโ ยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน               
งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก
การนาํมาตรฐานฉบบัใหม่มาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.3 

3. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่    
มาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 1.3 และ ขอ้ 2 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัในระหว่างงวดปัจจุบนั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรรม โดยกิจการ
ไดเ้ลือกปรับ ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2559  

ผลการเปล่ียนแปลงน้ีทาํใหมี้การปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวม
เพ่ิมข้ึน 2 ลา้นบาท ซ่ึงผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 5)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 264 2,392 32,308 17,473 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 18 21 236 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 282 2,413 32,544 17,473 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน       
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 519,162 465,148 229,821 206,305 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 45,868 337,169 28,704 26,083 
3 - 6 เดือน 142,323 31 - - 
6 - 12 เดือน 9 30 - - 
เกิน 12 เดือนข้ึนไป 6,808 6,850 6,478 6,549 

รวม 714,170 809,228 265,003 238,937 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6,880) (6,880) (6,549) (6,549) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ  707,290 802,348 258,454 232,388 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 707,572 804,761 290,998 249,861 

ลูกหนีอ่ื้น       
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 68 101 3,004 72 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 64,957 64,825 1,777 9,706 
เงินทดรองพนกังาน 1,273 138 91 61 
รายไดค้า้งรับ 4,225 4,829 5 135 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 70,523 69,893 4,877 9,974 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 778,095 874,654 295,875 259,835 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการ                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 89 75 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
ค่าเช่ารับ - - 1 1 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ - - 7 9 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
รายการธุรกิจกบับริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน      
ขายสินคา้ - 1 - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 12 10 6 4 ราคาตลาด 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
 (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน  

(หมายเหตุ 4) 
    

บริษทัยอ่ย - - 35,454 17,545 
บริษทัร่วม 178 1,028 94 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 172 1,486 - - 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 350 2,514 35,548 17,545 
     
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 2,233 - 859 - 
รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 2,233 - 859 - 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
 (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
เงินประกัน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 6,574 5,894 2,828 2,148 
รวมเงนิประกัน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 6,574 5,894 2,828 2,148 
     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 2,115 2,524 
บริษทัร่วม 2 652 - 223 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 8,927 9,446 4,556 5,325 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 8,929 10,098 6,671 8,072 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 14 11 11 8 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 - 
รวม 15 12 12 8 

6. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสําหรับ            
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 33,909 29,760 
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น    
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหว่างงวด  4,935 4,581 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 38,844 34,341 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

7.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 644,930 644,930 2,687,518 2,466,355 

   

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 644,930 644,930 644,930 644,930 

7.2 ส่วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร
จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะ
กิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน          
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งงวด 

 2559 2558 2559 2558 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 284,095 276,286 - - 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 2,314,333 819,734 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 25,907 8,113 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (940) (52) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (62,516) (28,143) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2559 2,276,784 799,652 

9. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม

2558 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 2,147 288 2,147 59 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.65% - 3.70% 

และ MRR 
1,095,000 

 
1,320,000 

 
615,000 

 
620,000 

 
รวม 1,097,147 1,320,288 617,147 620,059 

10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) - - 2,088 2,524 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 320,415 295,453 156,234 139,038 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 8,929 10,098 4,583 5,548 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 412,503 305,134 80,125 51,668 
เจา้หน้ีอ่ืน 70,436 109,855 5,760 23,580 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 812,283 720,540 248,790 222,358 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม  2559                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 609,500 129,500 
จ่ายคืนเงินกู ้ (35,525) (15,525) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2559 573,975 113,975 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (149,862) (69,862) 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 424,113 44,113 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 492 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2558: 492 ลา้นบาท) 

เง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขภายใตส้ัญญาเงินกูย้มืระยะยาวเช่นเดียวกบัท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

12. วงเงนิสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) การจาํนองสินทรัพยข์องบริษทัฯ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สินทรัพย์
ดงักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดินและอาคาร 223 228 

 นอกจากน้ี ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ในระหว่างการจดจาํนองเคร่ืองจักรซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ  วนัท่ี                   
31 มีนาคม 2559 จาํนวน 195 ลา้นบาท เพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

ข) การมีขอ้จาํกดัวา่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจะไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัต่อทรัพยสิ์น 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. ภาษเีงนิได้ 

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (2,865) (3,804) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,561) (1,987) (1,915) (1,738) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน                               
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (4,426) (5,791) (1,915) (1,738) 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั         
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื - (83) - (83) 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

14. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปนี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกั 

และผลไม้ เครื่องดื่ม อื่น ๆ 

การตดัรายการบญัชี
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 745 420 729 720 30 27 (108) (93) 1,396 1,074 

กําไรขั้นต้น 131 19 229 236 8 6 (8) - 360 261 
รายไดอ้ื่น         12 83 
ค่าใชจ้่ายในการขาย         (185) (187) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (101) (81) 

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้   86 76 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         284 276 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      370 352 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน         (11) (17) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (4) (6) 

กําไรสําหรับงวด         355 329 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งันี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ขายสินคา้ในประเทศ ขายสินคา้ในต่างประเทศ การตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 718 705 786 462 (108) (93) 1,396 1,074 

กาํไรขั้นตน้ 224 226 144 35 (8) - 360 261 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 5 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและโกดงั การเช่ารถ การเช่าเคร่ืองใช้
สาํนกังาน รวมทั้งสญัญาจา้งบริการต่างๆ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาดงักล่าวดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายชาํระภายใน     
1 ปี 63 70 19 20 
2 ถึง 5 ปี 89 95 26 30 
มากกว่า 5 ปี 11 13 - - 

15.2 หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือคํ้าประกนั 30 30 12 12 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  
 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย           

สกลุเงิน 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม    

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม    

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม     

2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 7 7 1 1 35.24 36.04 
เยน - - 1 - 0.31 0.30 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย           

สกลุเงิน 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม    

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม    

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม     

2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)   
เหรียญสหรัฐอเมริกา 7 6 - - 35.24 36.04 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงครบกาํหนดภายในหน่ึงปีคงเหลือ
ดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

สกลุเงิน 
จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน 
ท่ีขาย 

จาํนวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5 1 4 - 34.94 - 36.00 35.24 - 36.45 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

สกลุเงิน 
จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน      
ท่ีขาย 

จาํนวน      
ท่ีซ้ือ 

จาํนวน           
ท่ีขาย 

จาํนวน           
ท่ีซ้ือ 

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



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับ       
ปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเงินปันผลทั้ งส้ิน 120,644,910 บาท โดยบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 

18. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินรวม 
 ตามท่ีจัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว ้

สินคา้คงเหลือ 778,519 808,684 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,314,333 2,284,168 
 

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว ้ ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว ้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,073,896 1,204,795         477,563          477,563  

รายไดอ้ื่น   82,636 89,853 67,475 60,258 

ตน้ทุนขายและบริการ         812,360  817,664        443,954         451,171  

ค่าใชจ่้ายในการขาย         187,002          290,088           22,468            20,888  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร            81,297          111,023           33,035            34,615  

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้ 

19. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 
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