
 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                                             
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ                                
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น 
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 6 เก่ียวกบักำรโอนส่วนงำนส ำหรับกำรแปรรูป
ผลไมใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ย ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขำ้งตน้น้ีแต่อยำ่งใด 

ศุภชยั ปัญญำวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤศจิกำยน 2560 



บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,072,258            58,983                 33,922                 25,296                 

เงินลงทุนชวัคราว 3,889                   3,847                   -                           -                           

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 4 529,816               689,864               41,057                 317,129               

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                           -                           3,000                   -                           

สินคา้คงเหลือ 5 879,574               882,246               52,519                 433,587               

สินทรัพยชี์วภาพ 2,379                   2,801                   -                           -                           

เงินจ่ายล่วงหนา้ 24,471                 14,189                 11,174                 7,583                   

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 58,885                 46,582                 15,672                 13,032                 

2,571,272            1,698,512            157,344               796,627               

สินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 12 -                           -                           1,072,886            -                           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,571,272            1,698,512            1,230,230            796,627               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 1,016                   1,016                   -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                           -                           1,915,337            465,337               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 2,973,035            2,894,859            644,930               644,930               

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 7,270                   7,270                   7,270                   7,270                   

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,961,060            2,023,191            334,363               761,469               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 77,258                 68,100                 34,778                 35,954                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 13 56,522                 97,890                 15,810                 54,217                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 19,867                 17,983                 5,255                   6,117                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,096,028            5,110,309            2,957,743            1,975,294            

รวมสินทรัพย์ 7,667,300            6,808,821            4,187,973            2,771,921            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 1,981,435            417,000               1,411,435            120,000               

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4, 9 654,718               859,126               93,083                 241,296               

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 10 137,250               171,500               37,080                 91,500                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,856                   2,248                   -                           -                           

หนีสินหมุนเวยีนอนื 48,204                 57,816                 15,066                 35,285                 

2,823,463            1,507,690            1,556,664            488,081               

หนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 12 -                           -                           426,086               -                           

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,823,463            1,507,690            1,982,750            488,081               

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 342,575               776,950               92,745                 456,950               

ประมาณการตน้ทุนการรือถอน 1,385                   2,650                   -                           -                           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 86,528                 79,097                 24,344                 55,553                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 430,488               858,697               117,089               512,503               

รวมหนีสิน 3,253,951            2,366,387            2,099,839            1,000,584            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(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               

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   ทีบริษทัฯซือในราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 6 (80,767)                -                           -                           -                           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วมทีซือในราคาตาํกวา่มูลค่าตามบญัชี 1,494                   1,494                   -                           -                           

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม

   โดยไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม (135,833)              (135,833)              -                           -                           

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 34,913                 28,434                 -                           -                           

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,126,396            3,650,873            1,555,554            1,238,757            

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้ (65,434)                (3,216)                  -                           -                           

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,413,349            4,074,332            2,088,134            1,771,337            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6 -                           368,102               -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,413,349            4,442,434            2,088,134            1,771,337            

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,667,300            6,808,821            4,187,973            2,771,921            

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การดําเนินงานต่อเนือง

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,230,571           1,176,078           106,643              102,968              

รายไดอ้นื

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          10,304                -                          

   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 7 -                          -                          110,964              110,964              

   อืนๆ 26,968                25,481                6,008                  6,148                  

รวมรายได้ 1,257,539           1,201,559           233,919              220,080              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 892,621              868,327              70,396                63,268                

ค่าใชจ่้ายในการขาย 210,051              242,179              49,646                1,353                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 124,191              108,461              40,189                51,042                

รวมค่าใช้จ่าย 1,226,863           1,218,967           160,231              115,663              

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 30,676                (17,408)               73,688                104,417              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 93,548                75,935                -                          -                          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 124,224              58,527                73,688                104,417              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12,707)               (9,353)                 (9,368)                 (5,440)                 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 111,517              49,174                64,320                98,977                

ภาษีเงินได้ 13 (6,191)                 (1,589)                 (3,529)                 505                     

กาํไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง 105,326              47,585                60,791                99,482                

การดําเนินงานทยีกเลกิ (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 12 -                          -                          67,704                (23,735)               

กาํไรสําหรับงวด 105,326              47,585                128,495              75,747                

การดําเนินงานต่อเนือง

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืในบริษทัร่วม (14,038)               (20,219)               -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (14,038)               (20,219)               -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 91,288                27,366                128,495              75,747                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 105,326              45,054                60,791                99,482                

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานทียกเลิก 

      (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) 12 -                          -                          67,704                (23,735)               

105,326              45,054                128,495              75,747                

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง -                          2,531                  

-                          2,531                  

105,326              47,585                

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                          -                          

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 91,288                24,835                60,791                99,482                

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานทียกเลิก 

      (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) 12 -                          -                          67,704                (23,735)               

91,288                24,835                128,495              75,747                

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง -                          2,531                  

-                          2,531                  

91,288                27,366                

-                          -                          

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

      กาํไรต่อหุน้จากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.22                    0.09                    0.13                    0.21                    

      กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการดาํเนินงานทียกเลิก

         (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) 12 -                      -                      0.14                    (0.05)                   

0.22                    0.09                    0.27                    0.16                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การดําเนินงานต่อเนือง

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,782,586           3,961,555           318,522              287,914              

รายไดอ้นื

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          10,304                -                          

   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 7 -                          -                          332,893              258,917              

   อืนๆ 71,780                58,287                28,870                19,553                

รวมรายได้ 3,854,366           4,019,842           690,589              566,384              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 2,656,276           2,892,920           204,005              180,193              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 561,326              648,393              52,896                3,421                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 347,792              311,694              150,265              147,130              

รวมค่าใช้จ่าย 3,565,394           3,853,007           407,166              330,744              

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 288,972              166,835              283,423              235,640              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 469,884              528,172              -                          -                          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 758,856              695,007              283,423              235,640              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (39,127)               (30,093)               (27,021)               (15,953)               

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 719,729              664,914              256,402              219,687              

ภาษีเงินได้ 13 (45,436)               (9,489)                 (38,407)               (4,056)                 

กาํไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง 674,293              655,425              217,995              215,631              

การดําเนินงานทยีกเลกิ (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)

กาํไรสําหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 12 -                          -                          296,441              151,402              

กาํไรสําหรับงวด 674,293              655,425              514,436              367,033              

การดําเนินงานต่อเนือง

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืในบริษทัร่วม (62,218)               (46,090)               -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (62,218)               (46,090)               -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 612,075              609,335              514,436              367,033              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 673,162              646,210              217,995              215,631              

   กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก

      (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) 12 -                          -                          296,441              151,402              

673,162              646,210              514,436              367,033              

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 1,131                  9,215                  

1,131                  9,215                  

674,293              655,425              

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                          -                          

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 610,944              600,120              217,995              367,033              

   กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก

      (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) 12 -                          -                          296,441              151,402              

610,944              600,120              514,436              518,435              

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 1,131                  9,215                  

1,131                  9,215                  

612,075              609,335              

-                          -                          

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

      กาํไรต่อหุน้จากการดาํเนินงานต่อเนือง 1.39                    1.34                    0.45                    0.45                    

      กาํไรต่อหุน้จากการดาํเนินงานทียกเลิก

         (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) 12 -                          -                          0.62                    0.31                    

1.39                    1.34                    1.07                    0.76                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปลียนแปลง

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย ส่วนของ

ของบริษทัยอ่ยทีบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยของ ของบริษทัร่วมโดย ส่วนทุนจากการจ่าย กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

ทุนเรือนหุน้ทีออก ซือในราคาสูงกว่า บริษทัร่วมทีซือในราคา ไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน รวมองคป์ระกอบอืน รวมส่วนของผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม รวม

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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                   

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกียวกบัเกษตรกรรม -                                  -                                        -                                  -                                  -                                  -                                  2,012                          -                                              -                                  2,012                          -                                  2,012                          

กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                        -                                  -                                  -                                  -                                  646,210                      -                                              -                                  646,210                      9,215                          655,425                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                                  -                                        -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (46,090)                                   (46,090)                       (46,090)                       -                                  (46,090)                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                        -                                  -                                  -                                  -                                  646,210                      (46,090)                                   (46,090)                       600,120                      9,215                          609,335                      

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วมโดยไม่สูญเสีย

   อาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม -                                  -                                        -                                  (61,969)                       -                                  -                                  -                                  -                                              -                                  (61,969)                       -                                  (61,969)                       

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                  -                                        -                                  -                                  7,933                          -                                  -                                  -                                              -                                  7,933                          -                                  7,933                          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                                  -                                        -                                  -                                  -                                  -                                  (230,734)                     -                                              -                                  (230,734)                     -                                  (230,734)                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 482,580                      -                                        1,494                          (135,870)                     26,011                        50,000                        3,498,546                   (39,980)                                   (39,980)                       3,882,781                   424,575                      4,307,356                   

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

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                                  -                                        -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (62,218)                                   (62,218)                       (62,218)                       -                                  (62,218)                       

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

ซือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) -                                  (80,767)                             -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                              -                                  (80,767)                       (369,233)                     (450,000)                     

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                  -                                        -                                  -                                  6,479                          -                                  -                                  -                                              -                                  6,479                          -                                  6,479                          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                                  -                                        -                                  -                                  -                                  -                                  (197,639)                     -                                              -                                  (197,639)                     -                                  (197,639)                     

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

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี

กาํไรสะสม

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุ้นทีออก จดัสรรแลว้ 

และชาํระแลว้  สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                -                                367,033                    367,033                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                                -                                (230,734)                   (230,734)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 482,580                    50,000                      1,238,787                 1,771,367                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2560 482,580                    50,000                      1,238,757                 1,771,337                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                -                                514,436                    514,436                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                                -                                (197,639)                   (197,639)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2560 482,580                    50,000                      1,555,554                 2,088,134                 

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเนือง 719,729            664,914            256,402            219,687            

กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานทียกเลิก (โอนส่วนงานให้บริษทัยอ่ย) -                       -                       296,441            151,402            

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 719,729            664,914            552,843            371,089            

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 190,679            186,011            85,447              86,753              

   โอนกลบัค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ -                       (2)                     -                       -                       

   รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

      ให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (28,495)            12,904              (15,602)            13,422              

   ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 28,424              15,812              13,569              7,931                

   การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 422                   1,553                -                       -                       

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (1,482)              (206)                 (1,613)              (165)                 

   การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซือขาย

      เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (1,033)              (392)                 (1,275)              (398)                 

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายทีดิน เครืองจกัรและอปุกรณ์ 552                   (3,995)              (5,512)              (312)                 

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอปุกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,627                1,144                -                       -                       

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 1,409                -                       1,409                -                       

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,946                7,069                5,659                4,288                

   ประมาณการตน้ทุนการรือถอน 146                   247                   -                       -                       

   รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                       -                       (10,304)            -                       

   รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                       -                       (332,893)          (258,917)          

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (469,884)          (528,172)          -                       -                       

   รายไดด้อกเบียรับ (182)                 -                       (171)                 -                       

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 37,068              30,093              26,591              15,953              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 488,926            386,980            318,148            239,644            

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง 

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 161,254            410,642            88,442              124,635            

   สินคา้คงเหลือ 2,743                27,798              (84,651)            37,962              

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (16,618)            (71,922)            (11,887)            (50,433)            

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,883)              2,476                854                   3,326                

หนีสินจากการดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (201,245)          178,307            (119,410)          (21,211)            

   หนีสินหมุนเวียนอืน (9,162)              17,319              (10,149)            22,302              

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (1,926)              184                   (345)                 -                       

เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 422,089            951,784            181,002            356,225            

   จา่ยดอกเบีย (36,289)            (30,971)            (25,945)            (16,416)            

   (จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้ (6,295)              (5,311)              (1,252)              2,056                

 เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 379,505            915,502            153,805            341,865            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (450,000)          -                       

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ยทีจดัตงัขึนใหม่ -                       -                       (1,000,000)       -                       

เงินลงทุนชวัคราวเพมิขึน (42)                   (44)                   -                       -                       

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                       -                       (3,000)              (3,000)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน เครืองจกัรและอปุกรณ์ 20,236              4,739                5,534                610                   

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน เครืองจกัรและอปุกรณ์ (138,420)          (130,187)          (64,463)            (40,549)            

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (28,776)            (9,281)              (1,789)              (6,227)              

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                       -                       10,304              -                       

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 332,893            258,917            332,893            258,917            

ดอกเบียรับ 182                   -                       171                   -                       

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 186,073            124,144            (1,170,350)       209,751            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายซือผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (450,000)          -                       -                       -                       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) 1,564,435         (1,052,818)       1,291,435         (617,589)          

เงินสดจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าการเงิน (474)                 (1,406)              -                       (932)                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                       480,500            -                       480,500            

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (468,625)          (106,300)          (68,625)            (46,300)            

เงินปันผลจ่าย (197,639)          (230,734)          (197,639)          (230,734)          

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 447,697            (910,758)          1,025,171         (415,055)          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 1,013,275         128,888            8,626                136,561            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 58,983              76,356              25,296              39,155              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,072,258         205,244            33,922              175,716            

-                       -                       -                       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   รายการซืออปุกรณ์ทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 20,273 9,333                2,963 3,451                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน               
ทางการเงินระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น                          
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ  ากัด (มหาชน) และ                    
บริษทัยอ่ยและไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ยกเวน้การเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหน่ึงและการลงทุนในบริษทัย่อยแห่งใหม่                                     
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 6 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                                               
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีก าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส าหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย                                                                                                
เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใช้วิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท และหาก
กิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุง
รายการดงักล่าวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั 

 มาตรฐานฉบบัดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษัทย่อย เน่ืองจากฝ่ายบริหาร          
ไดพ้ิจารณาแลว้วา่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

2. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน               
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 122 2,637 31,910 20,611 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 51 12 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 173 2,649 31,910 20,611 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 395,295 518,858 2,509 232,785 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 71,490 54,661 366 37,859 
3 - 6 เดือน 24 4,172 - 4,144 
6 - 12 เดือน 4 - - - 
เกิน 12 เดือนข้ึนไป 751 7,235 - 6,479 

รวม 467,564 584,926 2,875 281,267 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (751) (7,230) - (6,479) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ  466,813 577,696 2,875 274,788 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 466,986 580,345 34,785 295,399 

ลูกหนีอ่ื้น       
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 135 476 29 18,327 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 52,322 103,871 12 3,227 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (70) - (70) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน, สุทธิ 52,457 104,277 41 21,484 
เงินทดรองพนกังาน 7,232 709 6,109 154 
รายไดค้า้งรับ 3,141 4,533 122 92 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 62,830 109,519 6,272 21,730 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 529,816 689,864 41,057 317,129 
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4. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการ                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 101 103 ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าบริการรับ - - 4 6 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 10 -  
ซ้ือสินคา้ - - 3 2 ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม      
เงินปันผลรับ - - 111 111  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 12 13 5 6 ราคาตลาด 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 303 292 ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าเช่ารับ - - 1 1 ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการรับ - - 15 15 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 10 -  
ซ้ือสินคา้ - - 13 11 ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม      
เงินปันผลรับ - - 333 259  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ 1 - - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 34 37 13 17 ราคาตลาด 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี                              
31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  
(หมายเหตุ 3) 

    

บริษทัยอ่ย - - 31,939 18,327 
บริษทัร่วม 35 1,206 - 20,611 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 273 1,919 - - 

รวมลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 308 3,125 31,939 38,938 

     
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 3,000 - 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั - - 3,000 - 

     
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 3,323 905 1,418 858 

รวมค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 3,323 905 1,418 858 

     
เงนิประกนั - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 8,128 8,681 2,828 3,591 

รวมเงนิประกนั - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 8,128 8,681 2,828 3,591 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 52 2,640 
บริษทัร่วม 304 453 - 34 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 4,260 8,224 1,458 1,862 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 4,564 8,677 1,510 4,536 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560  และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 
 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2560 

  (ตรวจสอบแลว้)   

บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั บริษทัยอ่ย - 3,000 3,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6.6 9.6 6.6 7.4 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.4 0.2 0.3 0.2 
รวม 7.0 9.8 6.9 7.6 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 22.0 34.9 19.7 27.7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.1 0.7 1.0 0.6 
รวม 23.1 35.6 20.7 28.3 
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5. สินค้ำคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับ            
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 49,531 30,749 
กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้
คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหวา่งงวด  (28,495) (15,602) 

จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย                            
(หมายเหตุ 12) - (14,207) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2560 21,036 940 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ราคาทุน 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จ  ากดั 729,050 279,050 
บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั 25,500 25,500 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ  ากดั 160,787 160,787 
บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั 1,000,000 - 
รวม 1,915,337 465,337 

 ในระหวา่งไตรมาสปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ  ากดั จ านวน 10.3 ลา้นบาท 

 เงินลงทุนในบริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ  ากดั (“ทีเอฟบี”) 

 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2560 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ซ้ือ
หุ้นสามญัร้อยละ 50 ของทีเอฟบีในราคา 450 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯไดท้  า
สัญญา Share Purchase Agreement กับ Suntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd. เพื่อซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษทัดงักล่าว บริษทัฯไดจ่้ายเงินเพื่อซ้ือหุน้ดงักล่าวและไดรั้บการโอนหุ้นในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560  
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 จากรายการดังกล่าวมีผลท าให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯในทีเอฟบีเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 50                         
เป็นร้อยละ 100 บริษทัฯได้บันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียของทีเอฟบีไวภ้ายใต้
รายการ “ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯซ้ือในราคาสูงกวา่มูลค่าตาม
บญัชี” ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 450,000 

หกั: ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีถูกปรับปรุง (369,233) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ            
ซ้ือในราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 80,767 

 เงินลงทุนในบริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั (“ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล”) 

 เม่ื อว ัน ท่ี  5 มกราคม 2560 ท่ี ประชุมวิส ามัญผู ้ถื อ หุ้ นของบ ริษัทฯ  ค ร้ังท่ี  1/2560ได้มีม ติอนุมัติ                               
การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนส่วนงานส าหรับการแปรรูปผลไมใ้ห้แก่บริษทัยอ่ยของบริษทัฯท่ีจะ
จดัตั้งข้ึนใหม่ ต่อมาในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯได้เขา้ลงทุนในบริษทั ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัจดัตั้งใหม่ในประเทศไทยดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 0.1 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจในการผลิตและ
จ าหน่ ายผลไม้กระป๋อง น ้ าผลไม้กระป๋อง และผลไม้อบแห้ ง โดยบ ริษัทฯถือหุ้นทั้ งหมดของ                                                 
ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล 

 ในวนัท่ี 11 เมษายน 2560 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาการโอนกิจการบางส่วนกบัทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล เพื่อโอน
ส่วนงานตามท่ีกล่าวขา้งตน้ใหก้บัทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล 

 เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล คร้ังท่ี 2/2560 ไดมี้มติอนุมติัให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้จ านวน 999,900,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 99,990,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท โดยบริษทัฯไดล้งทุนในหุน้สามญัใหม่ดงักล่าวทั้งหมด ซ่ึงหลงัจากการด าเนินการ
เพิ่มทุนดงักล่าวเสร็จส้ิน ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิลจะมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระจ านวน 100 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นจ านวน 1,000 ลา้นบาท และทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิลไดด้ าเนินการเพิ่มทุนเสร็จส้ิน
โดยจดทะเบียนทุนใหม่ตามท่ีกล่าวขา้งตน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 
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 ในวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 บริษทัฯได้ด าเนินการโอนส่วนงานเสร็จส้ินแลว้ และได้รับเงินจากการโอนส่วน
งานดงักล่าวจากทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิลจ านวนประมาณ 647 ลา้นบาทในวนัเดียวกนั ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 บริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทส่วนงานดงักล่าวเป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกท่ีจดัประเภทเป็นถือไวเ้พื่อขายและ
แยกแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย” และ “หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย” 
(หมายเหตุ 12) ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนั้นบริษทัฯไดจ้ดัประเภทผลการด าเนินงานของ
ส่วนงานดงักล่าวเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิกและแยกไวเ้ป็น “ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงาน
ท่ียกเลิก” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการ อยา่งไรก็ตามการแสดงรายการดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

7.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน  

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ราคาทุน 644,930 644,930 644,930 644,930 
มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,973,035 2,894,859 - - 

7.2 ส่วนแบ่งก ำไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร
จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะ
กิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                 
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งงวด 

 2560 2559 2560 2559 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 93,548 75,935 110,964 110,964 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                 
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งงวด 

 2560 2559 2560 2559 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 469,884 528,172 332,893 258,917 

8. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 2,023,191 761,469 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 129,621 64,849 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                       
ณ วนัท่ีจ  าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (13,383) (22) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (176,960) (82,895) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์ (1,409) (1,409) 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 12) - (407,629) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2560 1,961,060 334,363 

9. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) - 1,084 52 2,415 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 156,228 306,025 22,713 135,814 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 4,564 7,593 1,458 2,121 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 328,557 362,908 64,137 93,483 
อ่ืนๆ 165,369 181,516 4,723 7,463 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 654,718 859,126 93,083 241,296 
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10. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2560                                   
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 948,450 548,450 
จ่ายคืนเงินกู ้ (468,625) (68,625) 
จดัประเภทเป็นหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย ์                           

ท่ีถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 12) - (350,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2560 479,825 129,825 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (137,250) (37,080) 

เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 342,575 92,745 

 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ  ากดั ไดช้ าระเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีคงเหลือทั้งจ  านวน
ใหแ้ก่ธนาคาร 

 สืบเน่ืองจากการโอนส่วนงานท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ท่ี 6 บริษทัฯไดเ้ขา้
ท าบนัทึกขอ้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสินเช่ือกบัธนาคารในการโอนภาระหน้ีเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน                                
350 ล้านบาท (หมายเหตุ 12) ไปให้แก่บริษทั ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั และเปล่ียนแปลงหลกัประกนั
บางส่วน ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯก าลงัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการตามบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าว 

 เง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวเช่นเดียวกบัท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงหลกัประกนัตามท่ีกล่าวไว้
ขา้งตน้ 
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11. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) การจ านองสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
สินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดิน 47 47 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 141 157 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 135 154 

ข) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงให้การค ้าประกนัหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารท่ีธนาคารออกให้กบั
บริษทัยอ่ยแห่งอ่ืนของกลุ่มบริษทั 

12. สินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งการขอ้ 6 ในระหวา่งไตรมาสปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดั
ประเภทส่วนงานส าหรับการแปรรูปผลไมเ้ป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกท่ีจดัประเภทเป็นถือไวเ้พื่อขายในงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และได้จัดประเภทผลการด าเนินงานของส่วนงานดังกล่าวเป็นการ
ด าเนินงานท่ียกเลิกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานส าหรับการแปรรูปผลไม ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
สินทรัพย์   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  188,955 
สินคา้คงเหลือ  467,752 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  8,183 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 8)  407,629 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  367 

รวมสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขำย  1,072,886 
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 (หน่วย: พนับาท) 
หนีสิ้น   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  29,492 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  10,071 
เงินกูย้มืระยะยาว (หมายเหตุ 10)  350,000 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  36,523 

รวมหนีสิ้นที่เกีย่วข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขำย  426,086 

สินทรัพย์สุทธิทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงกบักลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลกิ  646,800 

ผลการด าเนินงานของสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายท่ีแสดงไวเ้ป็น “ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ี
ยกเลิก” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 
รำยได้   
รายไดจ้ากการขาย 557,828 424,244 
รายไดอ่ื้น 21,658 16,393 

รวมรำยได้ 579,486 440,637 

ค่ำใช้จ่ำย   
ตน้ทุนขาย 452,628 435,263 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 25,304 15,262 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 33,850 13,847 

รวมค่ำใช้จ่ำย 511,782 464,372 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 67,704 (23,735) 

ก ำไรต่อหุ้น (บำท)   

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 0.14 (0.05) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 
รำยได้   
รายไดจ้ากการขาย 1,703,987 1,809,568 
รายไดอ่ื้น 32,828 34,075 

รวมรำยได้ 1,736,815 1,843,643 

ค่ำใช้จ่ำย   
ตน้ทุนขาย 1,303,929 1,567,954 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 70,826 84,985 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 65,619 39,302 

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,440,374 1,692,241 

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 296,441 151,402 

ก ำไรต่อหุ้น (บำท)   

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 0.62 0.31 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายขา้งตน้ถูกปันส่วนตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้สมมติฐานท่ีผูบ้ริหารของบริษทัฯก าหนด 

บริษทัฯไม่ไดแ้ยกแสดงกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก เน่ืองจากบริษทัฯไม่สามารถแยกแสดง
กระแสเงินสดของการด าเนินงานดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจน 

13. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (1,610) (2,504) - - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,661) 915 (2,609) 505 

ใชป้ระโยชนข์าดทุนทางภาษียกมาระหวา่งงวด (920) - (920) - 

ภำษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (6,191) (1,589) (3,529) 505 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (4,068) (6,484) - - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการกลบัรายการ                          
ผลแตกต่างชัว่คราว (9,547) (786) (6,586) (1,837) 

ใชป้ระโยชนข์าดทุนทางภาษียกมาระหวา่งงวด (31,821) (2,219) (31,821) (2,219) 

ภำษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (45,436) (9,489) (38,407) (4,056) 

14. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลประจ าปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้       

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 120.1 0.25 
เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 110.6 0.23 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 230.7 0.48 

    
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น     

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 77.1 0.16 
เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 120.5 0.25 

รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 197.6 0.41 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16 

15. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกัและผลไม้ เคร่ืองด่ืม อ่ืน ๆ งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 578 426 640 745 13 5 1,231 1,176 

ก ำไรขั้นต้น 120 76 220 239 (2) (7) 338 308 
รายไดอ่ื้น       26 25 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (210) (242) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (124) (108) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนใน
บริษทัร่วม ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได้       30 

 
(17) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       94 76 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษเีงินได้       124 59 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (13) (9) 
ภาษีเงินได ้       (6) (2) 

ก ำไรส ำหรับงวด       105 48 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกั และผลไม้ เคร่ืองด่ืม อ่ืน ๆ งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,733 1,799 1,973 2,091 77 72 3,783 3,962 

ก ำไรขั้นต้น 432 256 677 792 17 21 1,126 1,069 
รายไดอ่ื้น       71 58 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (561) (648) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (348) (312) 

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษเีงินได้ 

    
  288 

 
167 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       470 528 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษเีงินได้       758 695 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (39) (30) 
ภาษีเงินได ้       (45) (10) 

ก ำไรส ำหรับงวด       674 655 
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 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 แสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ขายสินคา้ในประเทศ ขายสินคา้ในต่างประเทศ งบการเงินรวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 594 666 637 510 1,231 1,176 

ก าไรขั้นตน้ 201 275 137 33 338 308 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ขายสินคา้ในประเทศ ขายสินคา้ในต่างประเทศ งบการเงินรวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,891 1,944 1,892 2,018 3,783 3,962 

ก าไรขั้นตน้ 668 734 458 335 1,126 1,069 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 

16. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

16.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวข้องกับการซ้ือท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจักร อุปกรณ์และ
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ คงเหลือเป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บาท 16 6 5 1 
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16.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและโกดงั การเช่ารถ การเช่าเคร่ืองใช้
ส านกังาน รวมทั้งสัญญาจา้งบริการต่างๆ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาดงักล่าวดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

จ่ายช าระภายใน     
1 ปี 66 71 27 24 
2 ถึง 5 ปี 76 96 9 26 
มากกวา่ 5 ปี 2 11 - - 

16.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือค ้าประกนั 33 44 8 19 

17. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  
 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

สกลุเงิน 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม                       

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม                       

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม                       

2559 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 6 7 1 1 33.37 35.83 
ยโูร - - - 2 39.31 37.76 
เยนญ่ีปุ่น - - 1 - 0.30 0.31 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

สกลุเงิน 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม                       

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม                       

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม                       

2559 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5 7 - - 33.37 35.83 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงครบก าหนดภายในหน่ึงปีคงเหลือ
ดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ 

สกลุเงิน 
จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน 
ท่ีขาย 

จ านวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.9 - 0.3 - 32.90 - 33.93 - 
ยโูร - 1.1 - 1.0 - 39.56 - 40.05 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ตรวจสอบแลว้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ 

สกลุเงิน 
จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน 
ท่ีขาย 

จ านวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.4 0.3 0.4 - 34.86 - 34.93 35.63 - 35.91 
ยโูร - 0.1 - - - 37.65 - 37.90 

18. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
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