
บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลและรำยงำนกำรสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
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รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทำนงบ
แสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2557 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการแบบย่อของ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี
ขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมี
นยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ท่ีสอบทาน 
 

ขอ้สรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบั
ท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
(นางสุวนีย ์กิตติปัญญางาม)  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899  
บริษทั  บญัชีกิจ  จ ากดั  
 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม 2557 
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สอบทานแล้ว/ สอบทานแล้ว/
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ 31 ม.ีค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ม.ีค. 2557 31 ธ.ค. 2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,609,440 36,913,985 20,789,297 15,495,930
เงินลงทุนชัว่คราว 712,828 673,668 0 0
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 656,645,749 759,646,693 210,326,330 197,442,414
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 0 0 54,000,000 51,000,000
สินคา้คงเหลือ 6 1,395,225,714 1,340,461,255 769,893,518 771,018,677
ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 0 0 0 0
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 33,417,989 20,531,775 8,592,580 11,677,610

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,127,611,720 2,158,227,376 1,063,601,725 1,046,634,631
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 7 0 720,282 0 720,282
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 1,245,811,813 1,274,972,938 647,109,739 647,109,739
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 0 0 465,336,902 465,336,902
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 4,000,000 4,000,000 0 0
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 2,675,275,917 2,634,511,730 1,035,495,649 986,020,250
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 38,561,413 37,787,739 33,043,708 33,413,972
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื 0 0 0 0
เงินมดัจ าและเงินประกนั 13,943,617 11,949,567 2,528,970 2,328,970
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 20 31,760,148 33,563,535 16,227,079 17,942,051
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,661,363 2,998,816 3,991,686 1,570,625

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,014,014,271 4,000,504,607 2,203,733,733 2,154,442,791
รวมสินทรัพย์ 6,141,625,991 6,158,731,983 3,267,335,458 3,201,077,422

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2557
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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สอบทานแล้ว/ สอบทานแล้ว/
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ 31 ม.ีค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ม.ีค. 2557 31 ธ.ค. 2556
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 1,871,778,980 1,734,754,078 1,061,481,017 939,754,078
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 744,195,266 814,286,607 173,969,830 194,056,789
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 487,432,337 490,090,017 281,446,840 281,621,798
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 5,872,732 3,419,082 0 0
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,075,771 11,873,274 1,042,923 7,017,226
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 34,092,269 16,642,254 3,919,611 4,766,002

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,144,447,355 3,071,065,312 1,521,860,221 1,427,215,893
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

หน้ีสินระยะยาว 12 163,250,022 234,283,801 132,323,519 152,854,729
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื 3,533,340 3,718,105 3,533,340 3,718,105
ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 2,586,500 2,660,000 0 0
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13 50,908,239 39,028,205 36,637,583 31,503,833

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 220,278,101 279,690,111 172,494,442 188,076,667
รวมหนีสิ้น 3,364,725,456 3,350,755,423 1,694,354,663 1,615,292,560

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้
หุน้สามญั 482,579,640 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท
                                    เรียกช าระเตม็มูลคา่แลว้ 482,579,640 482,579,640 482,579,640 482,579,640

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย
ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลคา่ตามบญัชี 1,517,247 1,517,573 0 0

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมโดย
ไม่ไดสู้ญเสียอ านาจควบคุมของบริษทัร่วม (75,027,372) 3,139,507 0 0

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 6,443,566 5,656,439 0 0
ก าไรสะสม
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,873,766,558 1,821,062,834 1,043,041,010 1,055,583,749

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (30,348,088) (16,609,136) (2,639,855) (2,378,527)
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 2,308,931,551 2,347,346,857 1,572,980,795 1,585,784,862

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 467,968,984 460,629,703 0 0
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,776,900,535 2,807,976,560 1,572,980,795 1,585,784,862
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 6,141,625,991 6,158,731,983 3,267,335,458 3,201,077,422

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2557 
หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงนิ
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หมายเหตุ 31 ม.ีค. 2557 31 ม.ีค. 2556 31 ม.ีค. 2557 31 ม.ีค. 2556
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 17 1,356,083,855 1,325,303,906 530,862,115 596,938,695
ตน้ทุนขายและบริการ 938,459,823 954,949,212 494,467,532 549,866,939
ก ำไรขั้นต้น 417,624,032 370,354,694 36,394,583 47,071,756
รายไดอ่ื้น 18 107,393,116 85,103,695 42,272,288 83,050,586
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 525,017,148 455,458,389 78,666,871 130,122,342
คา่ใชจ่้ายในการขาย (377,903,749)            (255,264,523)           (32,891,784)              (39,804,806)             
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (95,944,906)              (103,598,329)           (32,103,740)              (29,212,724)             
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร (6,869,140)                (7,358,670)               (6,869,140)                (7,358,670)                
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 44,299,353 89,236,867 6,802,207 53,746,142
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 61,696,578 99,594,461 0 0
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ 105,995,931 188,831,328 6,802,207 53,746,142
ตน้ทุนทางการเงิน (22,018,282)              (24,430,756)             (13,752,119)              (14,723,474)             
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 83,977,649               164,400,572 (6,949,912)                39,022,668
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (5,996,130)                (10,410,109)             (2,542,809)                (7,788,903)                
ก ำไรส ำหรับงวด 77,981,519 153,990,463 (9,492,721)                31,233,765
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื 191,130                    (6,878,341)               191,130                     (6,878,341)                
เงินลงทุนเผ่ือขาย (517,791)                   10,754,485              (517,790)                   10,754,485               
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 0 (32,656)                    0 0
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (9,808,276)                0 (3,812,523)                0
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (13,455,734)              (22,193,614)             0 0
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 1,717,203                 (801,018)                  827,837 (801,018)                   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด (21,873,468)              (19,151,144)             (3,311,346)                3,075,126                 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 56,108,051               134,839,319 (12,804,067)              34,308,891

การแบ่งปันก าไร 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 58,869,223               141,010,757 (9,492,721)                31,233,765
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 19,112,296               12,979,706 0 0

77,981,519 153,990,463 (9,492,721)                31,233,765

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 38,964,771               121,859,613 (12,804,067)              34,308,891
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 17,143,280               12,979,706 0 0

56,108,051               134,839,319 (12,804,067)              34,308,891

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.1220 0.2922 (0.0197) 0.0647

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวด 3 เดอืน ระหว่างวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท



สอบทานแล้ว/ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หน่วย : บาท

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย31 ม.ีค. 2557การเปลี่ยนแปลง ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ที่ไม่มีอ านาจควบคุม ส่วนได้เสียในบริษทัย่อย มูลค่ายตุิธรรม ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุ้น ในบริษทัย่อยของ ของบริษทัร่วมโดย ส่วนทุนจากการจ่าย ของสัญญา แปลงค่างบการเงนิ ส่วนแบ่งก าไร รวมองค์ประกอบ รวมส่วนที่เป็น ส่วนได้เสียที่
ที่ออกและ บริษทัร่วมที่ซื้อในราคา ไม่สูญเสียอ านาจ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร แลกเปลีย่นอตัรา เงนิลงทุน ที่เป็นเงนิตรา ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ อืน่ของส่วนของ ของผู้ถือหุ้น ไม่มีอ านาจ

เรียกช าระแล้ว ต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ควบคุมของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ส ารองตามกฎหมาย ดอกเบีย้เงนิกู้ยมื เผื่อขาย ต่างประเทศ ในบริษทัร่วม ผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม รวม
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 482,579,640 1,517,573 3,139,507 3,196,988 50,000,000 1,706,647,845 2,984,649 5,030,466 1,523,236 (44,891,914) (35,353,563) 2,211,727,990 427,658,587 2,639,386,577
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 577,387 577,387 577,387
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 3 เดือน
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 141,010,757 (5,502,673) 8,603,588 (32,656) (22,219,403) (19,151,144) 121,859,613 12,979,706 134,839,319
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 482,579,640 1,517,573 3,139,507 3,774,375 50,000,000 1,847,658,602 (2,518,024) 13,634,054 1,490,580 (67,111,317) (54,504,707) 2,334,164,990 440,638,293 2,774,803,283

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 482,579,640 1,517,573 3,139,507 5,656,439 50,000,000 1,821,062,834 (2,792,759) 414,232 0 (14,230,609) (16,609,136) 2,347,346,857 460,629,703 2,807,976,560
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมโดย

ไม่ไดสู้ญเสียอ านาจควบคุมของบริษทัร่วม (326) (78,166,879) (78,167,205) (78,167,205)
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 787,127 787,127 787,127
 เงินปันผลจ่าย (9,804,000) (9,804,000)
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 3 เดือน

ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 58,869,223 152,904 (414,232) (13,477,624) (13,738,952) 45,130,271 19,112,296 64,242,567
ขาดทุนจากการประมาณการตามนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (6,165,499) 0 (6,165,499) (1,969,015) (8,134,514)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557 482,579,640 1,517,247 (75,027,372) 6,443,566 50,000,000 1,873,766,558 (2,639,855) 0 0 (27,708,233) (30,348,088) 2,308,931,551 467,968,984 2,776,900,535

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม
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ส าหรับงวด 3 เดอืน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงนิรวม)

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่



สอบทานแล้ว/ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หน่วย : บาท

ทุนเรือนหุ้น มูลค่ายุติธรรมของสัญญา
ที่ออกและ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร แลกเปลีย่นอตัรา เงนิลงทุน รวมองค์ประกอบอืน่

เรียกช าระแล้ว ส ารองตามกฎหมาย ดอกเบีย้เงนิกู้ยมื เผือ่ขาย ของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 482,579,640 50,000,000 1,131,729,293 2,984,649 5,030,466 8,015,115 1,672,324,048
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 3 เดือน
ระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม  ถึง วนัท่ี 31 มีนำคม 2556 31,233,765 (5,502,673) 8,603,588 3,100,915 34,334,680

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 482,579,640 50,000,000 1,162,963,058 (2,518,024) 13,634,054 11,116,030 1,706,658,728

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 482,579,640 50,000,000 1,055,583,749 (2,792,759) 414,232 (2,378,527) 1,585,784,862
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 3 เดือน
ระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม  ถึง วนัท่ี 31 มีนำคม 2557 (9,492,721) 152,904 (414,232) (261,328) (9,754,049)

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (3,050,018) (3,050,018)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557 482,579,640 50,000,000 1,043,041,010 (2,639,855) 0 (2,639,855) 1,572,980,795

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

ก าไรสะสม

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวด 3 เดอืน ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถีงวนัที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2557
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินเฉพาะกจิการ)
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่



สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 ม.ีค. 2557 31 ม.ีค. 2556 31 ม.ีค. 2557 31 ม.ีค. 2556
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 83,977,649 164,400,572 (6,949,912) 39,022,668
ปรับกระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับสุทธิ
                                 -จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 59,678,723 57,877,468 31,762,443 27,777,336
ขำดทนุจำกสินคำ้เส่ือมสภำพ (โอนกลบั) (7,293,260) (24,244,477) (8,300,312) (13,584,420)
(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรแปลงคำ่เงินตรำต่ำงประเทศ 234,931 (1,357,590) 149,595 (692,835)
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุเผ่ือขำย (4,770,430) (6,892,186) (4,770,430) (6,892,186)
(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรขำยและเลิกใชท้รัพยสิ์นถำวร 1,264,601 387,902 (54,876) (36,553)
คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชนพ์นกังำน 2,071,758 1,456,140 1,321,227 1,050,360
ส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วม (61,696,578) (99,594,461) 0 0
กำรเปล่ียนแปลงในมลูคำ่ยติุธรรมของ
   สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (10,797,503) (23,803,577) (5,659,956) (24,716,261)
รำยไดด้อกเบ้ียรับ (39,772) (46,744) (418,539) (322,268)
เงินปันผลรับ 0 0 (9,803,998) 0
คำ่ใชจ่้ำยดอกเบ้ียจ่ำย 22,018,282 24,271,153 13,707,476 14,678,831

84,648,401 92,454,200 10,982,718 36,284,672
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของเงินทนุด ำเนินงำน
สินทรัพย ์(เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 107,930,944 25,692,359 (14,835,638) (13,260,854)
สินคำ้คงเหลือ (47,471,199) 21,099,957 8,871,057 19,967,785
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (17,178,530) (9,417,904) 2,656,482 (5,329,895)
เงินมดัจ ำและเงินประกนั (1,994,050) 8,036,899 (200,000) 0
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (1,662,547) 431,660 67,313 67,313

หน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (70,091,341) (117,658,424) (24,196,741) (29,990,269)
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 17,450,015 6,513,881 8,131 932,864

ส่วนปรับปรุงผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 0 (32,656) 0 0
เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 71,631,693 27,119,972 (16,646,678) 8,671,616
จ่ำยดอกเบ้ีย (22,714,566) (28,759,612) (13,805,952) (15,819,604)
จ่ำยภำษีเงินได้ (637,684) (706,862) (574,959) (617,579)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน 48,279,443 (2,346,502) (31,027,589) (7,765,567)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ส าหรับงวด 3 เดือน ระหว่างวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2557



สอบทานแล้ว/ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ 31 ม.ีค. 2557 31 ม.ีค. 2556 31 ม.ีค. 2557 31 ม.ีค. 2556
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทนุชัว่ครำวเพ่ิมข้ึน (39,160) (46,064) 0 0
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 0 0 (3,000,000) (7,000,000)
ขำยเงินลงทนุเผ่ือขำย 5,490,712 6,991,350 4,972,921 6,991,350
ขำยทรัพยสิ์นถำวร 1,289,782 153,788 1,187,253 41,308
ซ้ือทรัพยสิ์นถำวร (103,822,382) (25,407,164) (78,070,470) (15,967,531)
ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 0 (272,100) 0 (66,500)
รับเงินปันผล 0 0 9,803,998 0
รับดอกเบ้ีย 39,772 46,744 418,539 322,268

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (97,041,276) (18,533,446) (64,687,759) (15,679,105)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3,035,816) 5,438,697 (3,273,061) 1,818,753
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน 140,000,000 98,497,000 125,000,000 53,497,000
จ่ำยช ำระเจำ้หน้ีคำ่เคร่ืองจกัรระยะยำว (2,315,004) (2,315,004) 0 0
จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (1,491,840) (1,162,858) (1,206,168) (698,343)
จ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำว (69,884,616) (69,884,615) (19,500,000) (19,500,000)
จ่ำยเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม (9,804,000) 0 0 0

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 53,468,724 30,573,220 101,020,771 35,117,410
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (11,436) (72,286) (12,056) (53,519)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 4,695,455 9,620,986 5,293,367 11,619,219
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 1 มกราคม 36,913,985 46,699,175 15,495,930 27,555,705
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 31 มนีาคม 41,609,440 56,320,161 20,789,297 39,174,924

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวด 3 เดือน ระหว่างวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2557
หน่วย : บาท
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บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิแบบย่อ (งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร) 

ส ำหรับงวด 3 เดอืน ระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม ถึงวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2557 
 

 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 
1.1 บริษทัฯ ไดรั้บการจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 และเป็นบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 บริษทัฯ และบริษทัย่อยประกอบธุรกิจหลกั
ประเภทผลิตและจ าหน่ายสับปะรดกระป๋อง น ้าสับปะรดเขม้ขน้ น ้ าผลไมร้วมและเคร่ืองด่ืมบรรจุพร้อมด่ืม น ้าแร่
ธรรมชาติพร้อมด่ืม โดยจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

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

  - เลขท่ี 212 ถนนเพชรเกษม หมู่ 16 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77210 
  - เลขท่ี 504 ถนนเพชรเกษม ต าบลประจวบคีรีขนัธ์ อ  าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77000 
  - เลขท่ี 205/1 หมู่ 2 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 50180 
  - เลขท่ี 90/1 หมู่ 7 ต าบลสนบัทึบ อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13170 
1.3 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ ครอบครัวทรัพยส์าคร 

 

2. เกณฑก์ารจดัท าและน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล 
 2.1 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินระหว่าง

กาลโดยบริษทัฯ และบริษทัย่อย ไดจ้ดัท างบการเงินแบบย่อและเลือกท่ีจะแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด เช่นเดียวกบังบการเงิน
ประจ าปี และจดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองรองทัว่ไปในประเทศไทยท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและ
น าเสนอรายงานทางการเงิน 

 

 2.2 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
จึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบั
ขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้นการใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรใช้ควบคู่ไปกบังบการเงินของบริษทัฯ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

 

 2.3 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าและน าเสนองบการเงินตามกฎหมายโดยใชห้น่วยเงินตราไทยและจดัท าเป็น
ภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย เพ่ือความสะดวกของ
ผูอ่้านงบการเงิน 
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

2. เกณฑก์ารจดัท าและเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 
2.4 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาล 

  งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยดงัน้ี : 
 ทุนจดทะเบียน สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทั สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค. 2556 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค. 2556 

บริษทัยอ่ย     
     บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั 50,000,000 50,000,000 99.9988 99.9988 
     บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จ ากดั 600,000,000 600,000,000 50.00 50.00 
     บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั 50,000,000 50,000,000 75.50 75.50 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม     
     บริษทั ทีเอฟบี ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 1,000,000 1,000,000 50 50 
(ถือหุน้ผา่น บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จ ากดั)     

 

  ยอดคงคา้งระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัย่อย รายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญั และยอดเงินลงทุนของ
บริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยกบัทุนเรือนหุน้ของบริษทัย่อย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 
2.5 นโยบายการบญัชี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในการจดัท างบการเงินส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ยกเวน้การประกาศใชม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2.6.1 



 
10 

บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

 

2. เกณฑใ์นการจดัท าและการเสนองบการเงินระหวา่งกาล (ต่อ) 
 

2.6 การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน 
2.6.1   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ดงัน้ี : 
 มำตรฐำนกำรบัญชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญำเช่ำ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังำน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในร่วมคำ้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 

  กำรตคีวำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 1  กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ และ  
 หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั  
ฉบบัท่ี 4  กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่  
ฉบบัท่ี 5  สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำร  
 ปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม  
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

 

2. เกณฑใ์นกำรจดัท ำและกำรเสนองบกำรเงิน (ต่อ) 
 2.6  กำรประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  (ต่อ) 

2.6.1   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

  กำรตคีวำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ  
ฉบบัท่ี 7  กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง  
 กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง  
ฉบบัท่ี 10  งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ  
ฉบบัท่ี 12  ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 13  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
ฉบบัท่ี 17 กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 
ฉบบัท่ี 18  กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลกูคำ้ 

 

  กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
ฉบบัท่ี 27 กำรประเมินเน้ือหำของรำยกำรท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมำยตำมสญัญำเช่ำ 
ฉบบัท่ี 29  กำรเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

  

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 
 
2.6.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม

พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี : 
 

  มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 4  สญัญำประกนัภยั 

  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัมิไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผล
บงัคบัใช ้โดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติั 
 

2.7 ในการจดัท างบการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารตอ้งใช้การประมาณและการ
ตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น ผลท่ีจะเกิดข้ึนจริงอาจต่าง
จากท่ีไดป้ระมาณไว ้
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

3. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
3.1 ความสมัพนัธ์ของบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
 บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทิปโกม้าร์เกต็ต้ิง จ ากดั ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทิปโก ้เบฟเวอเรจ จ ากดั ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 ซนัโตร่ี เบฟเวอเรจ แอนด ์ฟู้ ด ลิมิเตด็ ประเทศญ่ีปุ่น  ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั  กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เรยโ์คลแอสฟัลท ์จ ากดั ถือหุน้ทางออ้ม 
 บริษทั ไทยสเลอร่ีซีล จ ากดั กรรมการบริษทัร่วมถือหุน้ 
 บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์ เทอร์มินลั จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั โรงโม่ไทย จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั รัตนะจิตต ์จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ต จ ากดั กรรมการถือหุน้ 
 บริษทั สุราษฎร์บิทูเมน จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั บิทูเมน มารีน จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ไทยบิทูเมน จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทาสโกชิ้ปป้ิง จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ไวทลัเวล็ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ทิปโก ้มารีไทม ์จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั อลัฟ่า มารีไทม ์จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 

 3.2 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบายก าหนดราคาระหวา่งกนั ดงัน้ี : 
 ลกัษณะรายการคา้ นโยบายในการก าหนดราคา 
  รายการคา้ระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย  
  -บริษทัฯ ขายและบริการใหก้บับริษทัยอ่ย วิธีราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
  -บริษทัยอ่ยขายและบริการใหก้บับริษทัฯ วิธีราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
 รายการคา้ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

 

3. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
   บริษทัฯและบริษทัย่อย มีรายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยพิจารณาความเป็น

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ การถือหุ้นระหว่างกนั หรือการมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั 
นอกจากน้ี ความเก่ียวขอ้งยงัพิจารณาถึงบุคคลหรือกิจการท่ีสามารถควบคุมบุคคลหรือกิจการอ่ืน หรือสามารถใช้
อิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจดา้นการเงิน หรือการด าเนินงานของบุคคลหรือกิจการอ่ืน โดยบริษทั ฯ และ
บริษทัย่อย มีรายการบญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผลของรายการ
ดงักล่าวไดร้วมไวใ้นงบการเงินตามเกณฑป์กติของธุรกิจ 

รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย : 
  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สอบทานแลว้/ 

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้
31 ธ.ค. 2556 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้
31 ธ.ค. 2556 

ยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินงวด     
    ลูกหน้ีการคา้     
       -บริษทัยอ่ย     
            บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั   20,064,871 12,993,806 
            บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั   639,595 888,066 
            บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั   23,417 39,362 
       -กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
           บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 49,464 1,018,639   
           บริษทั ไทยสเลอร่ีซีล จ ากดั 0 18,724   
           บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั 70,920 1,076,141   
           บริษทั รัตนะจิตต ์จ ากดั 22,800 42,600   
            บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 0 292,465   
           บริษทั เรยโ์คลแ์อสฟัสท ์จ ำกดั 0 118,644   
           บริษทั ทิปโกม้ำร์รีไทม ์จ ำกดั 0 52,240   
           บริษทั ไทยบิทูเมน จ ำกดั 0 136,382   
           บริษทั บิทูเมนมำรีน จ ำกดั 0 1,098   
       -บริษทัยอ่ย     
            บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั   1,607,785 2,374,235 
            บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั   249,482 482,162 
            บริษทั ทิปโกม้าร์เก็ตติ้ง จ ากดั   0 0 
            บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั   27,058 27,671 
            บริษทั ทีเอฟบี ดิสทิบิวชัน่ จ ากดั   1,858 1,858 
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

 

3. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

  หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สอบทานแลว้/ 2555 สอบทานแลว้/ 2555 

   ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ
แลว้ 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ
แลว้ 

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

ยอดคงคำ้ง ณ วนัส้ินงวด (ต่อ)     
    ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่)     
       -กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)     
           บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) 0 165,406 0 147,750 
           บริษทั ทำสโก ้ช้ิบป้ิง จ ำกดั 3,210 3,210 0 0 
           บริษทั อลัฟ่ำ มำรีไทม ์จ ำกดั 1,605 1,605 0 0 
           บริษทั เรยโ์คลแอสฟัลท ์จ ำกดั 0 7,352 0 5,747 
           บริษทั ไทยบิทูเมน จ ำกดั 3,210 11,235 0 0 
           บริษทั บิทูเมนมำรีน จ ำกดั 0 1,605 0 0 
           ซนัโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด ์ฟู้ ด ลิมิเตด็ ประเทศญ่ีปุ่น  72,898,189 69,515,058 0 0 
           ซนัโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด ์ฟู้ ด เอเซีย ประเทศสิงคโ์ปร์ 659 659 0 0 
    ค่ำทรัพยสิ์น     
      -กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
           บริษทั ถนอมวงศบ์ริกำร จ ำกดั 5,356,283 11,688,943 0 0 
    เจำ้หน้ีกำรคำ้     
        -บริษทัยอ่ย     
            บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ำกดั   35,729 2,715,719 
            บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ำกดั   918,215 4,906,098 
            บริษทั ทีเอฟบี ดิสทิบิวชัน่ จ ำกดั   0 140,171 
       -กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
           บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) 0 928,143 0 542,017 
           บริษทั ถนอมวงศบ์ริกำร จ ำกดั  1,985,588 5,568,549 1,093,598 4,675,387 
           บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินลั จ ำกดั 1,029,809 0 0 0 
            บริษทั สยำมคอนเทนเนอร์ทรำนสปอร์ต จ ำกดั 82,898 146,788 63,918 111,743 
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

3. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

  หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สอบทานแลว้/ 2555 สอบทานแลว้/ 2555 

   ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ
แลว้ 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ
แลว้ 

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

ยอดคงคำ้ง ณ วนัส้ินงวด (ต่อ)     
    เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
        -บริษทัยอ่ย     
            บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั   1,500,000 0 
            บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั   4,930,000 0 
       -กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
           บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) 0 558,551 0 558,551 
           บริษทั ถนอมวงศบ์ริกำร จ ำกดั 161,692 529,375 53,675 270,499 
           ซนัโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด ์ฟู้ ด ลิมิเตด็ ประเทศญ่ีปุ่น 376,754 376,754 0 0 
เงินใหกู้ย้มื-บริษทัยอ่ย     
        -บริษทัยอ่ย     
      บริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จ ากดั     
           ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด   51,000,000 31,500,000 
           เงินใหกู้ย้มืเพ่ิมในระหวา่งงวด   3,500,000 31,700,000 
           เงินใหกู้ย้มืรับช าระคืนในระหวา่งงวด   500,000 12,200,000 
           ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด   54,000,000 51,000,000 
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

 

3. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
  หน่วย : บาท 

 สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

31 มี.ค. 2557 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

31 มี.ค. 2556 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

31 มี.ค. 2557 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

31 มี.ค. 2556 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส าหรับงวด     
     รายไดจ้ากการขายสินคา้     

- บริษทัยอ่ย   53,875,275 65,593,665 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 368,638 2,326,654   

     รายไดจ้ากการเช่า     
- บริษทัยอ่ย   429,954 1,053,744 

     รายไดด้อกเบ้ียรับ     
- บริษทัยอ่ย   418,360 322,089 

     รายไดอ่ื้น     
- บริษทัยอ่ย   16,507,410 16,867,045 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72,090,807 929,863  180,481 

     รายการซ้ือสินคา้     
- บริษทัยอ่ย   6,113,935 40,746,645 

     ค่าใชจ่้ายจากการเช่าและการบริการ     
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,376,602 5,757,731 3,194,106 3,198,864 

     ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการขาย     
- บริษทัยอ่ย   13,382,157 12,381,135 

     ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 109,088   
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

 

4. ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 
  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย : สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค. 2556 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค. 2556 

ลกูหน้ีการคา้     
- ในประเทศ 348,456,995 439,228,614 23,729,843 32,971,660 
- ต่างประเทศ 181,778,406 162,155,004 152,798,279 134,678,866 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 143,184 2,756,934 20,727,883 13,921,234 

 530,378,585 604,140,552 197,256,005 181,571,760 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6,548,703) (6,548,703) (6,548,703) (6,548,703) 
  รวมลกูหน้ีการคา้ 523,829,882 597,591,849 190,707,302 175,023,057 
ลกูหน้ีอ่ืน 
    -ลกูหน้ีอ่ืน-บริษทัอ่ืน 
    -ลกูหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 
    -ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
    -เงินทดรองพนกังาน 
    -รายไดค้า้งรับ 

 
33,288,532 
72,906,873 
18,916,895 
1,825,364 
5,878,203 

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

758,667 
5,036,832 

 
6,996,259 
1,886,183 

10,375,814 
354,300 

6,472 

 
11,567,713 
3,039,425 
7,704,251 

54,304 
53,664 

            รวมลกูหน้ีอ่ืน 132,815,867 162,054,844 19,619,028 22,419,357 
   รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 656,645,790 759,646,693 210,326,330 197,442,414 
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

 

4. ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

  ตารางแสดงระยะเวลาการคา้งช าระของลกูหน้ีการคา้ ณ 31 มีนาคม 2557 (สอบทานแลว้/ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 456,994,477 151,526,039 
หน้ีคา้งช าระระหวา่ง 1-90 วนั 61,001,827 33,771,026 
หน้ีคา้งช าระระหวา่ง 91-180 วนั 287,875 0 
หน้ีคา้งช าระระหวา่ง 181-270 วนั 82,128 0 
หน้ีคา้งช าระระหวา่ง 271-360 วนั 0 0 
หน้ีคา้งช าระเกินกวา่ 360 วนั 12,012,278 11,958,938 
  รวม 530,378,585 197,256,003 

 
 

  ตารางแสดงระยะเวลาการคา้งช าระของลกูหน้ีการคา้ ณ 31 ธนัวาคม 2556 (ตรวจสอบแลว้) 
  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 415,847,846 128,275,011 
หน้ีคา้งช าระระหวา่ง 1-90 วนั 176,120,196 41,337,811 
หน้ีคา้งช าระระหวา่ง 91-180 วนั 148,266 0 
หน้ีคา้งช าระระหวา่ง 181-270 วนั 1,966 0 
หน้ีคา้งช าระระหวา่ง 271-360 วนั 0 0 
หน้ีคา้งช าระเกินกวา่ 360 วนั 12,022,278 11,958,938 
  รวม 604,140,552 181,571,760 

 
 
 

5. เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จ ากดั ในรูปตัว๋
สญัญาใชเ้งินอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 - 3.75 ต่อปี และ ร้อยละ 3.75 ต่อปี ตามล าดบั  



 
19 

บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

 

6. สินคา้คงเหลือ 
  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ประกอบดว้ย : สอบทานแลว้/ 

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค. 2556 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค. 2556 

สินคา้ส าเร็จรูป 820,517,886 738,081,528 555,395,024 521,702,536 
สินคา้ระหวา่งผลิต 146,591,421 145,504,361 41,202,421 44,994,260 
วตัถุดิบ 403,168,720 437,963,218 170,515,458 209,363,264 
อะไหล่และวสัดุใชส้ิ้นเปลือง 44,262,119 45,905,023 22,964,752 24,102,238 
 1,414,540,146 1,367,454,130 790,077,655 800,162,298 
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (5,254,610) (7,972,619) (4,335,632) (7,972,619) 
      ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ (19,094,814) (23,670,066) (18,321,334) (22,982,110) 
 1,390,190,722 1,335,811,445 767,420,689 769,207,569 
สินคา้ระหวา่งทาง 5,034,992 4,649,810 2,472,829 1,811,108 
  รวม 1,395,225,714 1,340,461,255 769,893,518 771,018,677 

 

7. เงินลงทุนเผื่อขาย (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
   หน่วย : บาท 
  สอบทานแลว้/ 

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค. 2556 

 ราคาทุนตน้งวด 720,282 345,792 
 เงินลงทุนเพ่ิมข้ึน 0 0 
 จ าหน่ายเงินลงทุน (720,282) (143,300) 
 ราคาทุนปลายงวด 0 202,492 
 การเปล่ียนแปลงในราคามลูค่ายติุธรรม 0 517,790 
 ราคาตามบญัชีปลายงวด 0 720,282 

 

   ในปี 2554 บริษทัฯ ไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัโดยไม่คิดมูลค่า จ านวน 3,711,316 
หน่วย อาย ุ3 ปี บริษทัฯ ถือเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย และวดัมลูค่าดว้ยราคายติุธรรม 
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

8. เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
  เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย 

หน่วย : พนับาท 
      งบการเงินรวม 
      ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน (%) เงินลงทุน (วธีิส่วนไดเ้สีย) 
  ประเภทกิจการ ลกัษณะ สอบทานแลว้/   สอบทานแลว้/   สอบทานแลว้/ ตรวจสอบแลว้ 
    ความสัมพนัธ์ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 31 ธ.ค. 2556 

      31 มี.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 มี.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 มี.ค. 2557 (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทัยอ่ยในประเทศ                 
   บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ถือหุน้  600,000  600,000  50.00 50.00  451,575  441,917  
   บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั ร้านคา้ปลีกเคร่ืองด่ืมและอาหาร ถือหุน้  50,000  50,000  75.50 75.50  21,506  23,343  
   บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั ผลิตสารสกดัจากสมุนไพร ถือหุน้  36,800  36,800  99.99 99.99  139,766  139,999  
                  
บริษทัยอ่ยต่างประเทศ                 
   TIPCO MARKETING COMPANY 
LIMITED (USD) ตวัแทนจ าหน่าย ถือหุน้ 0  0  0 0  0  0  
   (จดทะเบียนตามกฎหมายประเทศ
สหรัฐอเมริกา)                 

รวม             612,847  605,259  
หกั รายการตดับญัชี             (612,847 ) (605,259 ) 
              0  0  
บริษทัร่วมในประเทศ                 
   บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) ผลิตยางมะตอย ถือหุน้ 1,525,480  1,525,480 24.3236  24.3236  1,245,812 1,274,973  
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

8. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (ต่อ) 
  เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน หกัดว้ยค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน 
 

หน่วย : พนับาท 

  

ประเภทกิจการ 
ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ์ 

งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน (%) เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินปันผล 
  สอบทานแลว้/   สอบทานแลว้/   สอบทานแลว้/   สอบทานแลว้/ สอบทานแลว้/ 

  
ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ
แลว้ 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ
แลว้ 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ
แลว้ 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

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

บริษทัยอ่ยในประเทศ                     
   บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ถือหุ้น  600,000  600,000 50.00  50.00  279,050  279,050  9,804  0  
   บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั ร้านคา้ปลีกเคร่ืองด่ืมและอาหาร ถือหุ้น 50,000 50,000 51.00  51.00  25,500  25,500  0  0  
   บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ  ากดั ผลิตสารสกดัจากสมุนไพร ถือหุ้น 36,800 36,800 99.99  99.99  160,787  160,787  0  0  
                      

               465,337 465,337  9,804  0  

บริษทัร่วมในประเทศ                     
   บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ากดั (มหาชน) ผลิตยางมะตอย ถือหุ้น 1,525,480 1,525,480 24.3236 24.3236  647,110  647,110  0  37,113  

              1,112,447  1,112,447  9,804  37,113  
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

8. เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (ต่อ) 
  งบการเงินของบริษทัร่วมช่ือบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 
พ.ศ. 2556 สอบทานและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนเงินลงทุนในบริษทัร่วมน้ีแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงิน
รวม ดงัน้ี 

   หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม 
 ประกอบดว้ย : สอบทานแลว้/ 

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2557 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค. 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,245,811,813 1,274,972,938 
 ร้อยละของสินทรัพยร์วมของงบการเงินรวม 20.28 20.70 
  สอบทานแลว้/ 

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2557 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

 ส่วนไดเ้สียในก าไรส าหรับงวดของบริษทัร่วม   
       ส าหรับงวด 3 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 61,696,578 99,594,461 
       ร้อยละของรายไดร้วมของงบการเงิน 4.10 6.60 

 

ขอ้มลูงบการเงินของบริษทัร่วมมีดงัน้ี 
   หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม 
 ประกอบดว้ย : สอบทานแลว้/ 

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค. 2556 

       รวมสินทรัพย ์ 20,100,989 20,273,519 
       รวมหน้ีสิน 14,741,330 14,382,582 
  สอบทานแลว้/ 

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2557 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2556 
       รวมรายได ้ 12,242,830 8,453,468 
       ก าไรส าหรับงวด 255,748 405,663 
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
                  ประกอบดว้ย :                   หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    รายการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด สอบทานแลว้/   รายการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด สอบทานแลว้/ 
  ตรวจสอบแลว้ 

ซ้ือ จ าหน่าย รายการโอน 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้ 

ซ้ือ จ าหน่าย รายการโอน 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

   31 ธ.ค. 2556 31 มี.ค. 2557  31 ธ.ค. 2556 31 มี.ค. 2557 
ประเภททุนทรัพยสิ์น                     

ท่ีดิน-ราคาทุนเดิม  286,731,469  0  0  0  286,731,469 165,588,486  0 0  0 165,588,486 
ค่าพฒันาท่ีดิน  58,057,992  0  0  0 58,057,992 54,589,902  0  0  0 54,589,902 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  1,140,379,069 0  (30,186,800)  26,347,219 1,136,539,488 617,928,803   0 0 11,574,019 629,502,822 
เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ  2,716,935,267 35,310  (495,225)  38,339,025  2,754,814,377 1,334,663,720   0  (50,000) 25,111,212 1,359,724,932 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์  305,126,290  3,531,449  (5,091,867)  6,311,380 309,877,252 129,954,221  408,880   (2,568,466) 1,896,545  129,691,180 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  89,554,118  478,729  (3,444,981) 1,648,566 88,236,432 52,760,077  161,430   (2,011,736) 389,110  51,298,881 
ยานพาหนะ  49,643,256  0  0  0  49,643,256 33,181,235  0 0  0 33,181,235 
               รวม  4,646,427,461  4,045,488 (39,218,873) 72,646,190  4,683,900,266 2,388,666,444  570,310  (4,630,202)  38,970,886  2,423,577,438  

ประเภทค่าเส่ือมราคาสะสมทรัพยสิ์น                     
ค่าพฒันาท่ีดิน 29,198,887   984,856 0   30,183,743 28,640,579  926,285 0 

 
29,566,864  

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 514,726,936  13,150,803   (29,381,331)    498,496,408 365,002,211   7,337,484  0 
 

372,339,695 
เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ 1,279,103,259   31,901,208 (229,686)    1,310,774,781 919,681,337  17,780,370  (17,821) 

 
937,443,886  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 198,936,055   9,255,301  (3,615,787)   204,575,569 86,092,534  3,386,466  (1,516,842) 
 

              87,962,158 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 63,740,497   2,252,200 (3,317,745)    62,674,952 38,689,561  1,152,681  (1,930,162) 

 
37,912,080  

ยานพาหนะ 39,148,240  958,604  0   40,106,844 27,836,133  453,592 0  
 

28,289,725  
               รวม 2,124,853,874  58,502,972 (36,544,549)    2,146,812,297 1,465,942,355   31,036,878 (3,464,825) 

 
1,493,514,408  

   2,521,573,587        2,537,087,969 922,724,089         930,063,030 
หัก  ค่าเผื่อสินทรัพยด์อ้ยค่า    (35,292,089)  0  0  0  (35,292,089) (15,088,095)  0 0 0 (15,088,095) 
  2,486,281,498         2,501,795,880 907,635,994        914,974,935 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 119,171,004   40,075,660  0 (60,251,591)  98,995,073 51,361,518  21,761,410  0 (27,087,178) 46,035,750 
เคร่ืองจกัรระหวา่งทาง 29,059,228 59,701,234 0 (14,275,498) 74,484,964 27,022,738 59,701,234 0  (12,239,008) 74,484,964 
               รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ  2,634,511,730        2,675,275,917  986,020,250 

 
  

 
 1,035,495,649 
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

10. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 (สอบทานแลว้/ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ประกอบดว้ย : จ านวนเงิน อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ (ต่อปี) 
จ านวนเงิน อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ (ต่อปี) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 1,778,980 MOR 1,481,017 MOR 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน :     
        - ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,870,000,000 MMR 1,060,000,000 MMR  
  รวม 1,871,778,980  1,061,481,017  

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (ตรวจสอบแลว้) 
  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ประกอบดว้ย : จ านวนเงิน อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ (ต่อปี) 
จ านวนเงิน อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ (ต่อปี) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 4,754,078 MOR 4,754,078 MOR 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน :     
        - ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,730,000,000 MMR 935,000,000 MMR 
  รวม 1,734,754,078  939,754,078  
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11. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ประกอบดว้ย : สอบทานแลว้/ 

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค.2556 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค.2556 

เจา้หน้ีการคา้     
   -บริษทัอ่ืน 312,535,535 363,675,117 91,993,516 120,374,871 
   -กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,098,295 6,643,481 2,111,460 13,091,134 
  รวมเจา้หน้ีการคา้ 315,633,830 370,318,598 94,104,976 133,466,005 
เจา้หน้ีอ่ืน     
   -เจา้หน้ีอ่ืน-บริษทัอ่ืน    353,195 377,053 14,335 47,186 
   -เจา้หน้ีอ่ืน-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 538,446 1,464,680 6,483,675 829,050 
   -ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 387,458,234 417,118,346 51,638,610 41,127,018 
   -รายไดรั้บล่วงหนา้ 21,460,827 19,247,778 18,228,645 15,929,771 
   -เงินมดัจ ารับค่าสินคา้ 18,750,734 5,760,152 3,499,589 2,657,759 
          รวมเจา้หน้ีอ่ืน 428,561,436 443,968,009 79,864,854 60,590,784 
                รวม 744,195,266 814,286,607 173,969,830 194,056,789 

 

12. หน้ีสินระยะยาว  
  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย : สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค. 2556 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค. 2556 

เงินกูย้ืมระยะยาว-สญัญาเงินกู ้(หมายเหตุ 12.1) 639,807,692 709,692,308 407,500,000 427,000,000 
เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 12.2) 3,548,573 5,863,576 0 0 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 12.3) 7,326,095 8,817,935 6,270,359 7,476,527 
 650,682,359 724,373,819 413,770,359 434,476,527 
หัก เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (479,538,462) (479,538,462) (278,000,000) (278,000,000) 
   เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัรท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (3,548,572) (5,863,576) 0 0 
       หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ                        
                                                           ภายในหน่ึงปี (4,345,304) (4,687,980) (3,446,840) (3,621,798) 

สุทธิ 163,250,022 234,283,801 132,323,519 152,854,729 
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12. หน้ีสินระยะยาว (ต่อ) 
12.1  สญัญาเงินกู ้  

12.1.1 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2554 บริษทัฯ ไดท้ าสญัญากูย้ืมกบัสถาบนัการเงิน 1แห่ง ในวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 
300 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนในการด าเนินงาน อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบั THBFIX โดยมีเง่ือนไขการจ่ายช าระ
คืนเงินกูภ้ายใน 3 ปี 
12.1.2 เม่ือวนัท่ี  22 ธันวาคม 2552 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญากู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน 1 แห่งในวงเงินกูร้ะยะยาว
จ านวน 500 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนในการด าเนินงานอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบั THBFIXโดยมีเง่ือนไขการจ่าย
ช าระคืนเงินกูทุ้ก 3 เดือน โดยจดจ านองท่ีดินอาคารและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ เป็นหลกัประกนั ก าหนดจ่าย
คืนเงินกูง้วดแรกในเดือนกนัยายน 2553 
  ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึงจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามท่ีระบุในสัญญาเงินกูย้ืมเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สญัญาดงักล่าวมีมลูค่าสัญญา (Notional amount) คงเหลือจ านวน 208 ลา้นบาท 
และจ านวน 227 ลา้นบาทตามล าดบัโดยมลูค่าสญัญาจะลดลงทุกสามเดือนตามก าหนดช าระของเงินกูย้ืมระยะยาว 
 

12.1.3 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2553 บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนด์บี จ ากดั ไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่ง
หน่ึง ในวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 200 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการลงทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัร อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบั 
BIBOR โดยมีเง่ือนไขการจ่ายช าระคืนเงินกูทุ้ก 3 เดือน ก าหนดจ่ายคืนเงินกูง้วดแรกในเดือนสิงหาคม 2555  
 

12.1.4 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2551 บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จ ากดั ไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห
น่ึง ในวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 700 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการจ่ายช าระเงินกูเ้ดิมและลงทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัร อตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิงกบั BIBOR โดยมีเง่ือนไขการจ่ายช าระคืนเงินกูทุ้ก 3 เดือน ก าหนดจ่ายคืนเงินกูง้วดแรกในเดือน
พฤษภาคม 2553  
 

12.2  เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร 
  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ท าสญัญาซ้ือเคร่ืองจกัรโดยการผอ่นช าระเง่ือนไขการผอ่นช าระทุก 3 เดือน เร่ิมช าระ

ในปี 2552 และช าระงวดสุดทา้ยในปี 2557 
 

12.3 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท าสญัญาเช่าการเงินกบัสถาบนัการเงิน 3 แห่ง อายสุญัญา 36 - 60 เดือน เร่ิมช าระ

ในปี 2551 และส้ินสุดสญัญาในปี 2559 



 
27 

บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

13. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน แสดงไดด้งัน้ี 
  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย : สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค. 2556 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค. 2556 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 39,028,205 34,356,758 31,503,833 27,940,192 
ตน้ทุนบริการ 1,527,330 3,994,500 947,697 2,703,765 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 544,428 1,830,057 373,530 1,497,666 
ผลประโยชนจ่์าย 0 (1,153,110) 0 (637,790) 
ผล (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม     
      หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 9,808,276 0 3,812,523 0 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 50,908,239 39,028,205 36,637,583 31,503,833 

 
  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สอบทานแลว้/ 

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2557 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2556 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2556 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน     
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 1,527,330 998,625 947,697 675,942 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 544,428 457,515 373,530 374,418 

รวม 2,071,758 1,456,140 1,321,227 1,050,360 
 

  ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 
 ร้อยละต่อปี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประกอบดว้ย : สอบทานแลว้/ 

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค. 2556 

          อตัราคิดลด 4.30 4.10 
          อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 – 5.00 3.00 – 5.00 
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14. รายการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
   บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาเพ่ือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ โดยแสดงไวใ้นงบการเงิน

ตามมูลค่ายุติธรรม ก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าว จะถูกบนัทึกในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน 

   วงเงินคงเหลือตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ มีดงัน้ี    
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สอบทานแลว้/ 

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค.2556 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค.2556 

 สญัญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (USD) 4,449,968 5,025,012 4,169,563 4,547,593 
 สญัญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (EUR) 28,210 0 0 0 
 สญัญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (USD) 448,970 284,916 0 0 
 สญัญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (EUR) 1,270,620 988,260 1,270,620 988,260 
สญัญำสิทธิเลือกซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศ (USD) 0 2,000,000 0 0 
สญัญำสิทธิเลือกขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (USD) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 

15. ส่วนทุน 
 15.2 ส ารองตามกฎหมาย 

   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน
ส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษทัฯ ไดส้ ารองตามกฎหมายเตม็ตามบทบญัญติัแลว้ 

 15.3 การบริหารส่วนทุน 
   บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีนโยบายในการบริหารส่วนทุนเพ่ือท่ีจะรักษาความสามารถในการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองและการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม โดยรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่ใหเ้กินขอ้ก าหนด
ของสญัญาเงินกูย้ืมนอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในจ านวนไม่นอ้ยกว่า 
1 ใน 3 ของก าไรในแต่ละงวดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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16. ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 
   หน่วย : บาท 
  สอบทานแลว้/ 

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2557 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค.2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

 ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ (26,907,744) (13,342,956) 
 กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มื (800,490) (887,653) 
 รวม (27,708,234) (14,230,609) 

 

17. รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ประกอบดว้ย : สอบทานแลว้/ 

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2557 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2556 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2556 
รายไดจ้ากการขาย 1,356,083,855 1,324,032,390 529,836,371 593,154,251 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 0 1,271,516 1,025,744 3,784,444 
  รวม 1,356,083,855 1,325,303,906 530,862,115 596,938,695 
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

18. รายไดอ่ื้น 
  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ประกอบดว้ย : สอบทานแลว้/ 

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2557 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2556 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2557 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2556 

เงินปันผลรับ 0 0 9,803,998 0 
รายไดค่้าธรรมเนียมบริหาร 0 0 2,873,498 4,375,998 
รายไดค่้าสิทธิ 0 0 13,382,157 12,381,135 
รายไดค่้าสนบัสนุนทางการตลาด 90,944,228 7,410,391 0 0 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ  1,149,101 1,785,136 518,965 1,040,410 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 4,770,430 6,892,186 4,770,430 6,892,186 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,821,720 36,122,428 607,530 36,464,401 
ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพโอนกลบั 4,575,251 24,244,477 4,660,775 13,584,421 
ดอกเบ้ียรับ 39,772 46,744 418,539 322,268 
อ่ืนๆ 4,092,614 8,602,333 5,236,396 7,989,767 
  รวม 107,393,116 85,103,695 42,272,288 83,050,586 

 

19. ค่าใชจ่้ายจ าแนกตามลกัษณะของค่าใชจ่้าย 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย : สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2556 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2556 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 172,746,396 171,338,824 97,124,015 105,536,607 
ค่าเส่ือมราคา 58,502,972 57,052,820 31,036,879 27,210,513 
ค่าตดัจ าหน่าย 1,119,480 323,397 725,564 161,467 
ตน้ทุนทางการเงิน 22,142,885 24,430,756 13,752,119 14,723,474 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและการให้บริการ 801,743,442 774,657,442 384,570,833 459,727,080 
(ไมร่วมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและค่าเส่ือมราคา)     
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

20. ภาษีเงินได ้ 
  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรทางภาษีท่ีจะตอ้งเสียตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประมวล

รัษฎากร  
  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย : สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2556 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2556 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั :     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 2,453,649 1,052,332 0 0 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล 
       แตกต่างชัว่คราว 

3,542,481 9,357,777 2,542,809 7,788,903 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
       งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

5,996,130 10,410,109 2,542,809 7,788,903 

 
 

  จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 

  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย : สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2556 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

สอบทานแลว้/ 
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2556 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัการ     
      เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญา 103,558 (2,150,897) 103,558 (2,150,897) 
      แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัการ (38,226) 1,375,668 (38,226) 1,375,668 
      เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ     
      เงินลงทุนเผื่อขาย     
 65,332 (775,229) 65,332 (775,229) 
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

20.  ภาษีเงินได ้(ต่อ) 
 

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

 

    หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สอบทานแลว้/  สอบทานแลว้/  
 ยงัไม่ได ้ ตรวจสอบแลว้ ยงัไม่ได ้ ตรวจสอบแลว้ 
 ตรวจสอบ 31 ธ.ค. 2556 ตรวจสอบ 31 ธ.ค. 2556 
 31 มี.ค. 2557 ปรับปรุงใหม่  31 มี.ค. 2557 ปรับปรุงใหม่  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 11,473,894 11,473,895 1,309,740 1,309,740 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ 867,127 1,594,524 867,127 1,594,524 
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ  3,727,242 4,638,003 3,664,267 4,596,422 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  3,662,688 3,942,779 794,775 847,039 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ      
                                     พนกังาน  9,708,977 7,649,566 7,327,517 6,300,767 
ผลกระทบจากการคิดค่าเส่ือมราคาทาง     
                                     บญัชีและภาษี 1,537,567 1,564,685 1,537,567 1,564,685 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน  1,117,937 1,094,455 1,117,937 1,094,455 
มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตรา 386,147 2,376,285 386,147 1,405,076 
                             ต่างประเทศล่วงหนา้     
อ่ืนๆ 763,235 743,621 706,668 743,621 
รวม  33,244,814 35,077,813 17,711,745 19,456,329 
     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย  0 103,558 0 103,558 
ทรัพยสิ์นภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน  832,166 829,089 832,166 829,089 
ค่าตดัจ าหน่ายเคร่ืองหมายการคา้ 652,500 580,000 652,500 580,000 
อ่ืนๆ 0 1,631 0 1,631 
รวม  1,484,666 1,514,278 1,484,666 1,514,278 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ  31,760,148 33,563,535 16,227,079 17,942,051 
     

 
 



 
33 

บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

21. ขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
   มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานก าหนดใหบ้ริษทัฯ และบริษทัย่อยระบุส่วนงานด าเนินงานโดยอา้งอิงจากการ
รายงานภายใน ซ่ึงจะถูกสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 
  บริษทัฯ และบริษทัย่อย แสดงการจ าแนกส่วนงานเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลกัคือ (1)ส่วนงานผลิตภณัฑจ์าก
พืชผกั และผลไม ้(2) ส่วนงานเคร่ืองด่ืม และ (3) ส่วนงานอ่ืนๆ ซ่ึงด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงานแสดงดงัน้ี 

 ขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ 
   งบการเงินรวม  หน่วย : บาท 
 ส าหรับงวด 3 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 
 ส่วนงาน   

 ผลิตภณัฑจ์าก 
พืช ผกั และผลไม ้

เคร่ืองด่ืม อ่ืน ๆ รายการ 
ตดับญัชี 

รวม 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 484,581,274 911,000,244 33,345,669 (72,843,332) 1,356,083,855 
ตน้ทุนขาย 233,669,231 720,390,057 57,461,386 (73,060,851) 938,459,823 
ก าไรขั้นตน้ 250,912,043 190,610,187 (24,115,717) 217,519 417,624,032 
รายไดอ่ื้น     107,393,116 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย     525,017,148 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (377,903,749) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (95,944,906) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     (6,869,140) 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน     44,299,353 
                                           ในบริษทัร่วม      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     61,696,578 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้     105,995,931 
ตน้ทุนทางการเงิน     (22,018,282) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (5,996,130) 
ก าไรหลงัหกัภาษีเงินได ้     77,981,519 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี      
                                  ไม่มีอ านาจควบคุม     (19,112,296) 
ก าไรส าหรับงวด     58,869,223 

สินทรัพยถ์าวร 663,025,017 1,750,005,950 262,244,950  2,675,275,917 
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

20. ขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
   งบการเงินรวม  หน่วย : บาท 
 ส าหรับงวด 3 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 ส่วนงาน   

 ผลิตภณัฑจ์าก 
พืช ผกั และผลไม ้

เคร่ืองด่ืม อ่ืน ๆ รายการ 
ตดับญัชี 

รวม 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 489,906,151 924,828,721 39,332,428 (128,763,394) 1,325,303,906 
ตน้ทุนขาย 448,333,936 596,653,821 38,972,961 (129,011,506) 954,949,212 
ก าไรขั้นตน้ 41,572,215 328,174,900 359,467 248,112 370,354,694 
รายไดอ่ื้น     85,103,695 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย     455,458,389 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (255,264,523) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (103,598,329) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     (7,358,670) 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน     89,236,867 
                                           ในบริษทัร่วม      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     99,594,461 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้     188,831,328 
ตน้ทุนทางการเงิน     (24,430,756) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (10,410,109) 
ก าไรหลงัหกัภาษีเงินได ้     153,990,463 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี      
                                  ไม่มีอ านาจควบคุม     (12,979,706) 
ก าไรส าหรับงวด     141,010,757 

สินทรัพยถ์าวร 585,353,646 1,759,140,059 90,140,367  2,434,634,072 
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

21. ขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 
       หน่วย : บาท 

 ส าหรับงวด 3 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 
 ขายสินคา้

ต่างประเทศ 
 ขายสินคา้ 

ในประเทศ 
 รายการ 

ตดับญัชี 
  

รวม 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 489,901,956  939,025,231  (72,843,332)  1,356,083,855 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 42,380,206  374,107,329  217,519  416,705,054 
 

       หน่วย : บาท 
 ส าหรับงวด 3 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 ขายสินคา้

ต่างประเทศ 
 ขายสินคา้ 

ในประเทศ 
 รายการ 

ตดับญัชี 
  

รวม 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 572,796,991  883,155,454  (130,648,539)  1,325,303,906 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 46,105,694  324,000,888  163,909  370,270,491 
 

22. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนส่วนใหญ่ท่ีเกิดจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ บริษทัฯ ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงมีอำยุสัญญำไม่เกิน 1 ปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  
สกลุเงิน สญัญาซ้ือ สญัญาขาย สญัญาซ้ือ สญัญาขาย 

   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 448,970 4,449,968 32.0000-33.2024 32.3310-32.8845 
ยโูร 1,270,620 28,210 45.2930 44.8600 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสัญญำสิทธิเลือกซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้
คงเหลือดงัน้ี 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  
สกลุเงิน สญัญาซ้ือ สญัญาขาย สญัญาซ้ือ สญัญาขาย 

   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0 1,000,000 0 31.00 

 

 โดยสิทธิดงักล่ำวมีเง่ือนไขในกำรใชสิ้ทธิข้ึนอยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนรำคำตลำด ณ วนัส่งมอบ 
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บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแบบยอ่ (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (ต่อ) 

 

 

21. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
คงเหลือดงัน้ี 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  
สกลุเงิน สญัญาซ้ือ สญัญาขาย สญัญาซ้ือ สญัญาขาย 

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

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสัญญำสิทธิเลือกซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  
สกลุเงิน สญัญาซ้ือ สญัญาขาย สญัญาซ้ือ สญัญาขาย 

   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2,000,000 1,000,000 30.85 31.00 

 

 โดยสิทธิดงักล่ำวมีเง่ือนไขในกำรใชสิ้ทธิข้ึนอยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนรำคำตลำด ณ วนัส่งมอบ 
 

22. ภาระผกูพนั 
   

ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สอบทานแลว้/ยงั

ไม่ไดต้รวจสอบ 
31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค.2556 

สอบทานแลว้/ยงั
ไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มี.ค. 2557 

 
ตรวจสอบแลว้ 
31 ธ.ค.2556 

Letter of guarantee                      (บำท) 21,112,237 21,112,237 11,582,932 11,582,932 
Letter of credit                           (EUR) 192,500 192,500 192,500 192,500 

 

23. การอนุมติังบการเงิน 
  งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ในวนัท่ี 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 
 

______________________________________ 


