
 

บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                                             
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ยและได ้                          
สอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของ
กิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 6 เก่ียวกบักำรโอนส่วนงำนส ำหรับกำรแปรรูป
ผลไมใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ยในปี 2560 ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขำ้งตน้น้ีแต่อยำ่งใด 

ศุภชยั ปัญญำวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภำคม 2561 



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 99,965               199,464             31,687               64,661               
เงินลงทุนชัว่คราว 4,928                 4,907                 -                         -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 462,755             573,738             43,850               39,580               
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                         -                         52,000               8,000                 
สินคา้คงเหลือ 5 1,127,922          915,877             45,814               50,202               
สินทรัพยชี์วภาพ 1,047                 2,953                 -                         -                         
เงินจ่ายล่วงหนา้ 25,779               10,851               6,176                 4,150                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 87,938               73,437               20,819               36,798               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,810,334          1,781,227          200,346             203,391             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                         1,615,337          1,615,337          
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 3,030,079          3,030,378          644,930             644,930             
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดินรอการขาย 7,270                 7,270                 7,270                 7,270                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,050,781          1,970,631          451,382             367,072             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 68,411               72,458               32,742               33,547               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 12 52,110               56,798               12,099               13,677               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 38,710               19,667               24,350               4,283                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,247,361          5,157,202          2,788,110          2,686,116          
รวมสินทรัพย์ 7,057,695          6,938,429          2,988,456          2,889,507          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 760,504             720,845             110,000             140,000             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 9 750,159             805,381             47,456               102,650             
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 10 212,500             197,500             101,200             86,200               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,986                 3,961                 -                         -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 66,653               43,572               11,015               4,254                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,798,802          1,771,259          269,671             333,104             
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 819,809             709,450             625,629             487,445             
ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 1,655                 1,255                 -                         -                         
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 85,940               85,849               21,945               23,174               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 907,404             796,554             647,574             510,619             
รวมหนีสิ้น 2,706,206          2,567,813          917,245             843,723             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
         หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000             500,000             500,000             500,000             
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
         หุ้นสามญั 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 482,580             482,580             482,580             482,580             
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ท่ีบริษทัฯซ้ือในราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี (80,767)              (80,767)              -                         -                         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย
   ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 1,494                 1,494                 -                         -                         
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม
   โดยไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม (135,833)            (135,833)            -                         -                         
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 38,784               36,872               -                         -                         
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 50,000               50,000               50,000               50,000               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,205,645          4,155,881          1,538,631          1,513,204          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (210,414)            (139,611)            -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,351,489          4,370,616          2,071,211          2,045,784          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,057,695          6,938,429          2,988,456          2,889,507          

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
การดาํเนินงานต่อเน่ือง
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 978,345              1,267,401           95,069                96,181                
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          27,392                -                          
   รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 4 -                          -                          19,032                6,703                  
   อ่ืนๆ 24,373                18,574                3,657                  10,480                
รวมรายได้ 1,002,718           1,285,975           145,150              113,364              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 761,301              853,094              62,342                60,390                
ค่าใชจ่้ายในการขาย 160,171              200,012              5,561                  609                     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 109,280              107,780              44,113                55,753                
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
   กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัร 8 (29,000)               -                          -                          -                          
   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 1,906                  996                     -                          -                          
รวมค่าใช้จ่าย 1,003,658           1,161,882           112,016              116,752              
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม
    ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (940)                    124,093              33,134                (3,388)                 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 71,904                294,542              -                          -                          
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 70,964                418,635              33,134                (3,388)                 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (11,472)               (11,347)               (6,129)                 (7,562)                 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 59,492                407,288              27,005                (10,950)               
ภาษีเงินได้ 12 (9,728)                 (19,777)               (1,578)                 (16,209)               
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 49,764                387,511              25,427                (27,159)               
การดาํเนินงานท่ียกเลกิ (โอนส่วนงานไปให้บริษทัย่อย)
กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 6 -                          -                          -                          118,925              
กําไรสําหรับงวด 49,764                387,511              25,427                91,766                

การดาํเนินงานต่อเน่ือง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (70,803)             (52,542)             -                         -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (70,803)             (52,542)             -                         -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (21,039)               334,969              25,427                91,766                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 49,764                386,380              25,427                (27,159)               
   กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก
      (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) -                          -                          -                          118,925              

49,764                386,380              25,427                91,766                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง -                          1,131                  

-                          1,131                  
49,764                387,511              

-                          -                          
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (21,039)               333,838              25,427                (27,159)               
   กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก
      (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) -                          -                          -                          118,925              

(21,039)               333,838              25,427                91,766                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง -                      1,131                  

-                      1,131                  
(21,039)               334,969              

-                      -                      
กําไรต่อหุ้น (บาท)
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
      กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.10                    0.80                    0.05                    (0.06)                   
      กาํไรต่อหุน้จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก
         (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) -                          -                          -                          0.25                    

0.10                    0.80                    0.05                    0.19                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ส่วนของ

ของบริษทัยอ่ยที่บริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยของ ของบริษทัร่วมโดย ส่วนทุนจากการจ่าย ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ซื้อในราคาสูงกวา่ บริษทัร่วมที่ซื้อในราคา ไม่สูญเสียอาํนาจ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ เบด็เสร็จอื่น รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ อาํนาจควบคุม รวม
และชาํระแลว้ มูลค่าตามบญัชี ตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี ควบคุมของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 -                           -                                        -                                      -                                        -                                 -                                    386,380            -                                    -                                   386,380                       1,131                      387,511                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                                        -                                      -                                        -                                 -                                    -                        (52,542)                         (52,542)                        (52,542)                        -                             (52,542)                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                                        -                                      -                                        -                                 -                                    386,380            (52,542)                         (52,542)                        333,838                       1,131                      334,969                  
ซื้อส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                           (80,767)                             -                                      -                                        -                                 -                                    -                        -                                    -                                   (80,767)                        (369,233)                (450,000)                
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                           -                                        -                                      -                                        2,359                         -                                    -                        -                                    -                                   2,359                           -                             2,359                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 482,580               (80,767)                             1,494                              (135,833)                           30,793                       50,000                          4,037,253         (55,758)                         (55,758)                        4,329,762                    -                             4,329,762               

-                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 482,580               (80,767)                             1,494                              (135,833)                           36,872                       50,000                          4,155,881         (139,611)                       (139,611)                      4,370,616                    -                             4,370,616               
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                                        -                                      -                                        -                                 -                                    49,764              -                                    -                                   49,764                         -                             49,764                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                                        -                                      -                                        -                                 -                                    -                        (70,803)                         (70,803)                        (70,803)                        -                             (70,803)                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                                        -                                      -                                        -                                 -                                    49,764              (70,803)                         (70,803)                        (21,039)                        -                             (21,039)                  
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                           -                                        -                                      -                                        1,912                         -                                    -                        -                                    -                                   1,912                           -                             1,912                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 482,580               (80,767)                             1,494                              (135,833)                           38,784                       50,000                          4,205,645         (210,414)                       (210,414)                      4,351,489                    -                             4,351,489               

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้
และชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 482,580                         50,000                           1,238,757                      1,771,337                      
กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     91,766                           91,766                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     91,766                           91,766                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 482,580                         50,000                           1,330,523                      1,863,103                      

-                                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 482,580                         50,000                           1,513,204                      2,045,784                      
กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     25,427                           25,427                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     25,427                           25,427                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561 482,580                         50,000                           1,538,631                      2,071,211                      

-                                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 59,492                407,288              27,005                (10,950)               
กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานท่ียกเลิก

(โอนส่วนงานใหบ้ริษทัยอ่ย) -                          -                          -                          118,925              
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 59,492                407,288              27,005                107,975              
ปรับกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 64,595                62,156                8,133                  28,339                
   กลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ
      ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (2,038)                 (19,769)               (232)                    (3,945)                 
   ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 2,161                  11,549                -                          -                          
   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 1,906                  996                     -                          -                          
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,507)                 (1,809)                 23                       (1,716)                 
   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขาย
      เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2,063                  857                     224                     1,233                  
   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื (276)                    -                          (276)                    -                          
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 13                       (7,669)                 31                       (5,406)                 
   กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัร (29,000)               -                          -                          -                          
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,575                  2,649                  756                     1,886                  
   ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 44                       62                       -                          -                          
   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                          -                          (27,392)               -                          
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (71,904)               (294,542)             -                          -                          
   รายไดด้อกเบ้ียรับ (34)                      (52)                      (169)                    (30)                      
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 11,526                11,115                6,191                  7,419                  
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 39,616                172,831              14,294                135,755              
สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 110,953              188,629              (4,293)                 118,601              
   สินคา้คงเหลือ (212,167)             (212,532)             4,619                  (207,002)             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (27,375)               (17,611)               14,406                (7,179)                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (24,082)               428                     (20,067)               652                     
หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (42,717)               (3,336)                 (54,852)               4,983                  
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 29,918                18,225                6,813                  8,624                  
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,128)                 (803)                    (1,985)                 (211)                    
เงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (127,982)             145,831              (41,065)               54,223                
   จ่ายดอกเบ้ีย (11,478)               (11,199)               (6,098)                 (7,412)                 
   จ่ายภาษีเงินได้ (806)                    (784)                    (452)                    (670)                    
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (140,266)             133,848              (47,615)               46,141                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (450,000)             
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (21)                      (22)                      -                          -                          
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                          (44,000)               -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,076                  12,619                1,006                  5,406                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดินและอุปกรณ์ (118,213)             (45,830)               (93,017)               (23,464)               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,127)                 (6,801)                 (93)                      (370)                    
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                          -                          27,392                -                          
ดอกเบ้ียรับ 34                       52                       169                     30                       
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (124,251)             (39,982)               (108,543)             (468,398)             
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดจ่ายซ้ือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                          (450,000)             -                          -                          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 39,659                411,069              (30,000)               453,069              
เงินสดจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าการเงิน -                          (158)                    -                          -                          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 163,484              -                          163,484              -                          
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (38,125)               (42,875)               (10,300)               (22,875)               
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ 165,018              (81,964)               123,184              430,194              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (99,499)               11,902                (32,974)               7,937                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 199,464              58,983                64,661                25,296                
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 99,965                70,885                31,687                33,233                

-                          -                          -                          -                          
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด
รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 3,701                  8,062                  1,937                  2,471                  
รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                          15,040                -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงิน
สด  ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และ                    
บริษทัยอ่ยและไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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 ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนำคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีท ากับลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                                      
1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได ้        
ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการ
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน
แต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน               
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 85 2,769 33,394 25,112 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 84 435 - 167 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 169 3,204 33,394 25,279 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั       
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 384,197 428,697 950 10,110 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 44,468 59,003 - - 
3 - 6 เดือน 351 142 - - 
6 - 12 เดือน 30 12 - - 
เกิน 12 เดือนข้ึนไป 751 751 - - 

รวม 429,797 488,605 950 10,110 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (751) (751) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ  429,046 487,854 950 10,110 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 429,215 491,058 34,344 35,389 

ลูกหนีอ่ื้น       
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 163 100 8,041 2,742 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,569 79,007 10 1,363 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 27,732 79,107 8,051 4,105 
เงินทดรองพนกังาน 2,992 641 1,451 56 
รายไดค้า้งรับ 2,816 2,932 4 30 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 33,540 82,680 9,506 4,191 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 462,755 573,738 43,580 39,580 
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4. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการ                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 94 97 ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ - - 19 7 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 27 -  
ซ้ือสินคา้ - - - 7 ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รำยกำรธุรกจิกบับริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ - 1 - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 10 11 3 4 ราคาตลาด 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี                              
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  
(หมายเหตุ 3) 

    

บริษทัยอ่ย - - 41,435 28,021 
บริษทัร่วม 74 1,341 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 258 1,963 - - 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 332 3,304 41,435 28,021 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 52,000 8,000 
รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั - - 52,000 8,000 
     
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 2,499 615 1,391 494 
รวมค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 2,499 615 1,391 494 
     
เงนิประกนั - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 8,098 8,128 2,828 2,828 
รวมเงนิประกนั - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 8,098 8,128 2,828 2,828 
     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 139 26,556 
บริษทัร่วม - 824 - 554 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 4,291 2,210 1,283 485 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 4,291 3,034 1,422 27,595 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี                                             
31 ธนัวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 

 
เพ่ิมข้ึน                    

ระหวา่งงวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้)    
บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั บริษทัยอ่ย 8,000 22,000 - 30,000 
บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั บริษทัยอ่ย - 22,000 - 22,000 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค จ ากดั บริษทัยอ่ย - 5,000 (5,000) - 

รวม  8,000 49,000 (5,000) 52,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14 13 10 10 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - 1 - 1 
รวม 14 14 10 11 

5. สินค้ำคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับ            
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 78,437 892 
กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้
คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหวา่งงวด  (2,038) (232) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 76,399 660 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 ในระหว่างไตรมาสปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ำกดั และ บริษทั ทิปโก ้
ไบโอเทค็ จ ำกดั จ ำนวน 20 ลำ้นบำท และ 7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 กำรโอนกิจกำรบำงส่วนใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในปี 2560 

 จำกมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 เก่ียวกบักำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรโดยกำรโอน
ส่วนงำนส ำหรับกำรแปรรูปผลไมใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในเดือนตุลำคม 2560 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำร
โอนกิจกำรดงักล่ำวเสร็จส้ินแลว้ ดงันั้นบริษทัฯจึงจดัประเภทผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนดงักล่ำวส ำหรับ
งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 เป็นกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกและแยกไวเ้ป็น “ก ำไรส ำหรับงวดจำก
กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก” ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ตำมกำรแสดง
รำยกำรดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 
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 ผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนส ำหรับกำรแปรรูปผลไม้ท่ีแสดงไวเ้ป็น “ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำร
ด ำเนินงำนท่ียกเลิก” ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
รำยได้  
รายไดจ้ากการขาย 572,715 
รายไดอ่ื้น 415 

รวมรำยได้ 573,130 

ค่ำใช้จ่ำย  
ตน้ทุนขาย 418,681 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 21,940 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 13,584 

รวมค่ำใช้จ่ำย 454,205 

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ 118,925 

ก ำไรต่อหุ้น (บำท)  

   ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 0.25 

 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยขำ้งตน้ถูกปันส่วนตำมหลกัเกณฑ์และขอ้สมมติฐำนท่ีผูบ้ริหำรของบริษทัฯก ำหนด
บริษทัฯไม่ไดแ้ยกแสดงกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก เน่ืองจำกบริษทัฯไม่สำมำรถแยกแสดง
กระแสเงินสดของกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวไดอ้ยำ่งชดัเจน 

7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

7.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  

2561 
31 ธนัวำคม 

2560 
31 มีนำคม  

2561 
31 ธนัวำคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

รำคำทุน 644,930 644,930 644,930 644,930 
มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 3,030,079 3,030,378 - - 
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7.2 ส่วนแบ่งก ำไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน
ในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                 
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งงวด 

 2561 2560 2561 2560 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 71,904 294,542 - - 

8. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 1,970,631 367,072 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 111,381 92,638 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                       
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (1,089) (1,037) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (59,142) (7,291) 
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัร 29,000 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 2,050,781 451,382 

 ในระหว่ำงไตรมำสปัจจุบนั บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเคร่ืองจกัร                            
ส่วนหน่ึงจ ำนวน 29 ลำ้นบำท และแสดงไวใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวม 
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9. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) - - 106 3,680 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 339,264 304,269 23,343 25,854 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 4,291 3,034 1,316 23,915 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 236,204 351,603 13,432 33,640 
อ่ืนๆ 170,400 146,475 9,259 15,561 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 750,159 805,381 47,456 102,650 

10. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2561                                   
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 906,950 573,645 
กูเ้พิ่มในระหวา่งงวด 163,484 163,484 
จ่ายคืนเงินกู ้ (38,125) (10,300) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 1,032,309 726,829 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (212,500) (101,200) 
เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนทีถึ่งก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 819,809 625,629 

ในเดือนกุมภาพันธ์  2561 บริษัทฯได้ท าสัญญากู้เงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อใช้เป็น                   
ทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการหรือใชใ้นการก่อสร้างโรงงาน โดยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวเป็นจ านวนเงิน 
500 ลา้นบาท มีก าหนดระยะเวลา 6 ปี เงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบัอตัรา THBFIX และมีก าหนด
ช าระคืนเป็นรายไตรมาส โดยงวดแรกมีก าหนดช าระคืนภายในเดือนท่ี 13 นับจากวนัเบิกใชว้งเงินงวดกู ้  
งวดแรก และตอ้งช าระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียให้เสร็จส้ินภายใน 6 ปีนบัจากวนัเบิกรับเงินกูง้วดแรก ทั้งน้ี
ในเดือนมีนาคม 2561 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้เป็นจ านวนเงิน 163 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาว
ดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้ืม และตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขบางประการ เช่น การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา การห้ามก่อให้เกิดภาระผูกพนัแก่
ทรัพยสิ์นบางส่วน เป็นตน้ 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกู้ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจ ำนวน                                            
337 ลา้นบาท 

 เง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขภายใตส้ญัญาเงินกูย้มืระยะยาวเช่นเดียวกบัท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้เง่ือนไขเพิ่มเติมของสัญญากูเ้งินใหม่ตามท่ี
กล่าวไวข้า้งตน้ 

11. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) การค ้าประกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ข) การจ านองสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
สินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดินและค่ำพฒันำท่ีดิน 73 47 26 - 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 244 134 115 - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 116 125 - - 

ค) การมีขอ้จ ากดัวา่บริษทัฯจะไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัต่อทรัพยสิ์น 

ง) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงให้การค ้าประกนัหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารท่ีธนาคารออกให้กบั
บริษทัยอ่ยแห่งอ่ืนของกลุ่มบริษทั 
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12. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (5,040) - - - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (4,688) (6,886) (1,578) (3,318) 
ใชป้ระโยชนข์าดทุนทางภาษียกมาระหวา่งงวด - (12,891) - (12,891) 

ภำษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (9,728) (19,777) (1,578) (16,209) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

12 

13. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกัและผลไม้ เคร่ืองด่ืม อ่ืน ๆ งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 359 570 589 674 30 23 978 1,267 

ก ำไรขั้นต้น 14 163 194 245 9 6 217 414 
รายไดอ่ื้น       24 19 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (160) (200) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (82) (109) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุน
ในบริษัทร่วม ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิ
ได้       (1) 124 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       72 295 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได้       71 419 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (11) (11) 
ภาษีเงินได ้       (10) (20) 

ก ำไรส ำหรับงวด       50 388 
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 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ขายสินคา้ในประเทศ ขายสินคา้ในต่างประเทศ งบการเงินรวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 565 662 413 605 978 1,267 

ก าไรขั้นตน้ 193 251 24 163 217 414 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 

14. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

14.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง และการซ้ือ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ คงเหลือเป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้น) 
สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บาท 106 263 68 239 
ยโูร 2 3 2 3 

14.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้  าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและโกดงั การเช่ารถ การเช่าเคร่ืองใช้
ส านกังาน รวมทั้งสญัญาจา้งบริการต่างๆ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาดงักล่าวดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

จ่ายช าระภายใน     
1 ปี 64 65 18 18 
2 ถึง 5 ปี 83 74 6 3 
มากกวา่ 5 ปี 1 1 - - 
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14.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือค ้าประกนั 33 33 14 14 

15. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  
 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

สกลุเงิน 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม                       

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม                       

2560 
31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม                       
2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4 4 1 1 31.23 32.68 
เยนญ่ีปุ่น - - 0.2 - 0.29 0.29 
ยโูร 0.1 - 0.2 - 38.44 39.03 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงครบก าหนดภายในหน่ึงปีคงเหลือ
ดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

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 5 4 - - 30.98 - 33.02 32.55 
ยโูร - 1 - 1 - 38.58 - 39.25 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ตรวจสอบแลว้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

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 2 4 - - 32.49 - 34.02 32.55 
ยโูร - 1 - 1 - 39.56 

16. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้จ่าย             
เงินปันผลส าหรับปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเงินปันผลทั้งส้ิน 361,934,730 บาท อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปในระหว่างปี 2560 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จึงคงเหลือ                                            
เงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2560ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ านวน 241,289,820 บาท 

 บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 20 เมษายน 2561  

17. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 


