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บทคัดย่อ 
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ในแต่ละวิธี และศึกษาเก่ียวกบักระบวนการจดัท าบญัชีเพื่อน าหลกัการทางบญัชีและส่ิงท่ีศึกษามา
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ตลอดทั้งไดน้ างบการเงินมาท าการวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง   วิเคราะห์เปรียบเทียบตาม
แนวนอนหรือแนวโนม้  และวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
                       ผลการท าโครงการพบว่า ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนักนัสูงตอ้ง
อาศยัประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเขา้ใจอยา่งมาก ดงันั้นการจดัท าโครงการน้ีจึงมี
ความส าคญัต่อนกัศึกษาในการเรียนรู้วิชาการบญัชี                       
                       จากการท าโครงการน้ี ไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาการจดัท าโครงการไดท้ าความ
เข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดท าบัญชีของธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ และสามารถ               
วางแผนการด าเนินงานและแกไ้ขปัญหาจากการด าเนินงาน สามารถน าความรู้ ทกัษะ ความเขา้ใจ
และประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นอาชีพของนกัศึกษาได ้
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กติติกรรมประกาศ 
 
                  โครงการฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ท่านคณะกรรมการทุกท่าน  ท่ีคอยใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ทั้งยงัคอยกระตุน้และเป็น
ก าลงัใจผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์  คณะผูจ้ดัท าขอกราบความพระคุณอาจารยท์ุก
ท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ท่ีน้ี 
  
               กราบขอบพระคุณ  ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชย
การ ท่ีให้โอกาสในการศึกษา คณาจารย์ทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ความรู้ และค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผู ้จัดท าตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการแห่งน้ี 
 
                สุดท้ายคณะผูจ้ดัขอน้อมร าลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยท์ุกท่านท่ีได้กรุณา
อบรม สั่งสอน รวมทั้งบุคคลภายในครอบครัวทุกคน และเพื่อนๆ ท่ีอยู่เบ้ืองหลงัความส าเร็จใน
คร้ังน้ี 
 
 

คณะผูจ้ดัท า 
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ค าน า 
 
 โครงการท่ีจดัท าขึ้นในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั ทิปโก้ฟุดส์ จ ากัด 
(มหาชน) ไตรมาสท่ี1-3 ประจ าปี 2561 โดยมีวตัถุประสงค์ในการจดัท าโครงการเพื่อการศึกษา       
การด าเนินธุรกิจของบริษทัและเพื่อการศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
และแนวทางในการศึกษาและจดัท าวิชาโครงการ 
 ส่ิงท่ีจะไดรั้บภายในโครงการฉบบัน้ีคือความรู้ทางหลกัการบญัชี การน างบการเงินต่างๆ 
เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เป็นตน้ มาใชเ้ปรียบเทียบวา่มีรายรับ
รายจ่ายเป็นอย่างไร ช่วงไหนมียอดใชบ้ริการท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถน ามาพฒันาธุรกิจของเราได ้หาก
เรามีธุรกิจหรือบริษทัเป็นของตนเอง 
 โครงการเล่มน้ีหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางคณะผู ้จัดท าน้อมรับผิด พร้อมรับ
ค าแนะน าและติชมในโครงการเล่มน้ี ทางคณะผูจ้ ัดท าได้รวบรวมข้อมูลเน้ือหาเก่ียวกับการ
วิเคราะห์งบการเงินและเน้ือหาอ่ืนๆไวเ้พื่อเป็นการศึกษาโครงการเล่มน้ีจะส าเร็จไดต้อ้งมีความ
สามคัคีในการท างาน  ความมีน ้าใจและความอดทนในการท างาน 
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บทท่ี 1 
 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 

เน่ืองจากในปัจจุบนัมีสถานประกอบการ และธุรกิจประเภทต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย  
ซ่ึงในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ นั้ น ต่างก็มีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งหวงัผลก าไร ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ก่อนหน้าน้ี เป็นท่ีรู้จกัในนาม บริษทั สับปะรด
ไทย จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้ งขึ้ นเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2519 โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
ปัจจุบนั บริษทัไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ลา้นบาท โรงงานอยูใ่นเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ฯ คือกลุ่ มผลิตภัณฑ์ สับปะรดกระป๋อง น ้ า
สับปะรดคั้น น ้ าสับปะรดเขม้ขน้ เพื่อการส่งออก บริษทัไดเ้ขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ในปี 2532 ภายใต้สัญลักษณ์ “TIPCO” ปัจจุบัน บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ นับเป็นหน่ึงในบริษทัผูน้ า
ผลิตภณัฑส์ับปะรดแปรรูปเพื่อการส่งออกในประเทศไทย 

นอกจากนั้นบริษทัฯยงัไดมี้การขยายการลงทุนเขา้สู่ธุรกิจน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ภายใตบ้ริษทั   
ทิปโก้เอฟแอนด์บี จ ากัด และธุรกิจค้าปลีกน ้ าผลไม้ป่ันสด ภายใต้บริษัท ทิปโก้รีเทล จ ากัด 
นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ความส าคญัในการวิจยัและพฒันาปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร โดยได้
ลงทุนในบริษทั ทิปโกไ้บโอเทค จ ากดั ซ่ึงไดท้ าการวิจยัและพฒันาขยายสายพนัธุ์พืช และโรงงาน
สารสกดัพืช ตลอดจนพฒันาสับปะรดสายพนัธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ซ่ึงเป็นสิทธิบตัรของทิปโก้
โดยเฉพาะ 
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 
ในการจัดท าโครงการคร้ังน้ี   คณะผู ้จัดท าได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ                   
ไวด้งัต่อไปน้ี 

1.2.1 ทราบถึงผลด าเนินงานของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
1.2.2 สามารถวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง 
1.2.3 สามารถทราบถึงการจดัท างบการเงินของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
1.2.4 สามารถทราบถึงผลด าเนินงานของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
1.2.5 สามารถทราบถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคระหวา่งการปฏิบติังาน 



2 
 

1.3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 
1.3.1 บริษัทท่ีศึกษา 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
1.3.2 ประเภทธุรกจิ 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 
1.3.3 ประเภทสินค้าหรือบริการ 

น ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
 1.3.4  งบการเงินท่ีใช้   
   งบแสดงฐานะการเงิน 
   งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
   งบกระแสเงินสด 
   งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
   หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (รอบระยะเวลาไตรมาสท่ี 1-3 ปี 2561) 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 

1.4.1 สามารถทราบถึงการัดท างบการเงินของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
1.4.2 สามารถทราบถึงผลด าเนินงานของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
1.4.3 สามารถวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง 
1.4.4 สามารถทราบถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคระหวา่งการปฏิบติังาน 

1.5 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
1.5.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

1.5.1.1  จดักลุ่มในการท าโครงการ  กลุ่มละ 2 คน 
1.5.1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.5.1.3 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารคู่มือรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าโครงการ 
1.5.1.4 น าเสนอโครงการ เพื่อขออนุมติั  

1.5.2  ข้ันตอนการด าเนนิการ 
  1.5.2.1 ลงมือปฎิบติังาน โดยการน าขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ มาวิเคราะห์ 
  1.5.2.2 ตรวจสอบและประเมินผลตามขั้นตอนท่ีวางแผน 
  1.5.2.3 ปรับปรุงแกไ้ขและเพิ่มเติมเน้ือหา 
  1.5.2.4 ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานแก่ อาจารยท่ี์ปรึกษาของโครงการ 
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1.5.3  ข้ันตอนสรุป 
  1.5.3.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารเก่ียวกบัโครงการ 
  1.5.3.2 จดัเรียงเอกสารเขา้รูปเล่มโครงการ และสรุปผลการด าเนินการทั้งหมด 
  1.5.3.3 น าเสนอโครงการกบัอาจารยแ์ละคณะกรรมการ 
  1.5.3.4 ส่งรูปเล่มฉบบัสมบูรณ์ทั้ง 5 บท พร้อมแผน่ซีดี 
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บทท่ี  2 
 
 

แนวคิด  และทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัการบัญชี 
 

การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย ์           
ของผูป้ระกอบการธุรกิจ ซ่ึงไดน้ าความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชา หรือรายวิชาท่ีประยกุตใ์ชใ้นการจดัท า
โครงการคือ วิชาโปรแกรมส าเร็จรูป  วิชาวิเคราะห์การเงิน  วิชาการวางแผนและควบคุม   ทั้งน้ี
คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี 

2.1 ความหมายท่ีเก่ียวกบัการบญัชี 
2.1.1 ความหมายของการบญัชี 
2.1.2 ความหมายของงบการเงิน 
2.1.3 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
2.1.4 ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์องคก์ร 
2.2.1    แนวคิดของ SWOT 
2.2.2    แนวคิดของหลกั PDCA 

2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัการบญัชี 
2.3.1    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี    1 การน าเสนองบการเงิน 
2.3.2    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี    7 งบกระแสเงินสด 
2.3.3    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  27 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2.3.4    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  28 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
2.3.5    มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  34 การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

2.4 งานโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการบัญชี 

2.1.1  ความหมายทางการบัญชี 
การบญัชี เป็นงานศิลปะของการรวบรวมขอ้มูล บนัทึก จ าแนก และจดัท าสรุปขอ้มูลอนั

เก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีมาในรูปแบบของตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีคือ 
          การให้ขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงมีประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและยงัมีประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ
ในการด าเนินกิจการธุรกิจ 
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การท าบัญชี เป็นการบันทึกรายการค้าหรือข้อมูลทางบัญชีท่ีเกิดขึ้ นในสมุดบัญชี
จนกระทัง่จดัท างบการเงิน ผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัท าการบนัทึกบญัชีนั้นเรียกวา่ “ผูท้  าบญัชี (Bookkeeper)” 
ส่วนการบญัชีเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบระบบการบนัทึกบญัชี การจดัท ารายงานทางการ
เงินและแปดความหมายของการรายงานทางเงินเรียกว่า “นักบญัชี(Accountant)” มีหน้าท่ีจดัวาง
ระบบบญัชีของกิจการควบคุมและตรวจงานของผูจ้ดัท าบญัชี ดงันั้นบญัชีตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และ
ประสบการณ์มากกวา่ผูจ้ดัท าบญัชี 
ค าจ ากดัความของการบัญชีน้ันมีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 
 (รด.ศรีสุดา ธีระกาญจน์) กล่าวว่า “การบัญชี” คือ การจัดท าบันทึกรายการค้าต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับการรับ-จ่ายเงิน และส่ิงท่ีมีค่าเป็นเงินไวใ้นสมุดบัญชีอย่างสม ่าเสมอเป็นระเบียบ
ถูกตอ้งตามหลกัการ และสามารถแสดงผลการด าเนินงาน และแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ
ในระยะเวลาหน่ึงได ้
 (สวัสดิ์ พุ่มภักดี) กล่าววา่ “การบญัชี” ไดแ้ก่การจดัท าการบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
การเงินหรือส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าเป็นเงินไวเ้ป็นหลักฐาน โดยจัดแยกไวเ้ป็นประเภทแตกต่างๆ 
เพื่อให้แสดงผลงานอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ต่างๆ 

(มาลี ไชยกุล) กล่าววา่ “การบญัชี” เป็นการบนัทึกทางการเงิน ซ่ึงจดัท าเป็นหมวดหมู่แยก
ประเภทแลว้สรุปเป็นผลด าเนินงาน สามารถน าผลท่ีไดม้าแสดงช่วยในการปฏิบติังานได ้
 สรุปความหมายของการบญัชีท่ีนกัวิชาการให้ค  าจ ากดัความไวค้ือ การจดบนัทึกรายการคา้
ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการรับเงิน-จ่ายเงิน และรวมไปถึงส่ิงท่ีมีมูลค่าท่ีมาในรูปแบบของตวัเงินไวใ้นสมุด
บนัทึกบญัชีอยา่งสม ่าเสมอและถูกตอ้งตามหลกัการซ่ึงแยกกนัไปตามหมวดหมู่ของขอ้มูลการบนั
บญัชีนั้น ท าให้มีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีกิจการได้ด าเนินการไปในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงจะจด
บนัทึกและ   มีความสัมพนัธ์กนัในทุกรายการท่ีจดบนัทึกบญัชีไว ้ซ่ึงจะถูกน ามาค านวณเป็นผล
ก าไรขาดทุน        ในแต่ละปี ท าให้สามารถทราบถึงผลการท างานรวมถึงแสดงฐานะทางการเงิน
ของกิจการในช่วงระยะเวลาบญัชี 
  (ชาตรี สิทธิเดช  และคณะ) ได้ให้ความหมายของการบัญชี คือกระบวนการติดตาม 
ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของบริษทั ซ่ึงมีความส าคญัต่อบริษทั ซ่ึงมีความส าคญัต่อบริษทั ใน
การเก็บขอ้มูลรายรับและรายจ่าย เพื่อน าไปสู่การประเมินผลก าไรและความส าเร็จขององคก์ร 
  AICPA (The Amcrican Institulc of Public Accountanst) สมาคมนักบัญชีในสหรัฐเม
ริกา  ไดก้ล่าวไวว้่า “การบญัชีหมายถึง การจดบนัทึก การจ าแนก การสรุป และรายงานเหตุการณ์
เก่ียวกบัการเงินโดยใชห้น่วยเป็นเงินตรา รวมทั้งแปลความหมายของผลปฏิบติัดงักล่าวดว้ย” 
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  (ธนชัย ยมจินดา) กล่าวว่า “การบญัชี” เป็นวิชาเก่ียวกบัการท าขอ้มูล ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการ
ขององค์กรในการท าหน้าท่ีด้านการปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัติการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (จิรพันธ์  สิทธิเขตการ)  ได้ให้ความหมายของวิชาการบัญชี  คือศิลปะของการเก็บ
รวบรวมบนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูลอ่ืนเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงาน
ขั้นสุดทา้ยของการบญัชี ก็คือ อธิบายการให้ขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหมาย
ฝ่าย และผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
  (วัลย์ อมรประเสริฐศรี) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชี คือเป็นวิชาการและหน้าท่ีงาน
เก่ียวกับการริเร่ิมรายการ และเหตุการณ์ทางการเงิน การตรวจสอบการอนุมัติการจดบันทึก              
การจดัหมวดหมู่การเรียบเรียง การวิเคราะห์ การตีความและเสนอขอ้มูลเหล่านั้นอยา่งมีหลกัเกณฑ ์ 
ตามความต้องการฝ่ายบริหาร และการด าเนินงานของกิจการ เพื่อประโยชน์ของกิจการ จดัท า
รายงาน  ท่ีจะเสนอต่อหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (The Amcrican Institulc of 
Public Accountanst) ได้ให้ค  านิยามกับการบัญชีว่า “การบัญชีเป็นศิลปะของการเก็บรวบรวม 
บนัทึก จ าแนก และสรุปขอ้มูลเก่ียวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปของตวัเงิน (Monetary) จดั
หมวดหมู่  (Classification) ของรายงานเหล่านั้ นสรุป(Summraizaion) พร้อมทั้ งตีความหมาย
(Interprctaion) ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีคือ การใช้ขอ้มูลทางการเงินซ่ึงเป็นประโยชน์แก่
บุคคลหลายฝ่ายและผูส้นใจในกิจกรรมของกิจการ” 
  จากความหมายของการบญัชีท่ีมีนกัวิชาการไดนิ้ยามไวแ้ลว้นั้น สามารถน ามาสรุปไดว้า่  
การบัญชีนั้นหมายถึง การเก็บรวบรวม การจดบันทึก การจ าแนกและการท าสรุปผลรายการ
เก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในรูปของตวัเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ และกระบวนการ
ทางการบญัชี  ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายผลสรุปนั้นดว้ย และจากความหมายของการ
บญัชีดงักล่าวเราสามารถสรุปขั้นตอนของการบญัชีไดป้ระกอบดว้ย 
 1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลทางการเงินหรือเรียกว่ารายการคา้ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวนั (Recording 
Daily Trasactions) ในการด าเนินธุรจิกนั้นต้องมีรายการต่างๆเกิดขึ้ นเป็นจ านวนมากการบัญชี            
จะเร่ิมตน้เม่ือกิจการมีรายการทางธุรกิจเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินและตอ้งเป็นรายงาน          
ท่ีเกิดขึ้นแลว้หรือมีหลกัฐานท่ีเช่ือถือไดว้่าจะเกิดขึ้นแน่นอนเหตุการณ์บางอย่างซ่ึงเป็นเพียงการ
คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็นรายการท่ีสมบูรณ์พอท่ีจะน ามาบนัทึกไดต้วัอย่างรายการท่ีถือ
เป็นรายการบญัชีเช่นรายการท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายการรับการจ่ายเงินหรือการใชบ้ริการต่างๆท่ีตีค่า
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เป็นจ านวนเงิน  รายการเหล่านั้ นจ าน ามาบันทึกไวใ้นสมุดบัญชี ซ่ึงเรียกว่าสมุดรายวนัขั้นต้น 
(Jouranl) 
 2.  การจดับนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวนัลงในสมุดบญัชีขั้นตน้ 
 3.  การจ าแนกรายการคา้ในสมุดรายวนัขั้นตน้ ออกเป็นหมวดหมู่ในสมุดบญัชีขั้นปลาย 
 4.  การสรุปผลรายการค้าท่ีเกิดขึ้ น และจ าแนกแล้วในเวลาหน่ึงๆ เพื่อทารบถึงผลการ
ด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ โดยผลการสรุป จะถูกแสดงออกมาในรูปแบบของงบ
การเงิน 
 5.   การวิเคราะห์และแปลความหมาย ขอ้มูลทางบญัชีท่ีได้รับจากการสรุปผล ซ่ึงขั้นตอนน้ี
เป็นขั้นตอนการน าขอ้มูลทางการบญัชีไปใชใ้นการตดัสินใจ 
2.1.2 ความหมายของงบการเงิน 

งบการเงิน  คือรายงานทางการเงินและบญัชีท่ีมีแบบแผน เพื่อแสดงภาวะต่างๆของบริษทั
หรือกิจการนั้นๆโดย งบการเงินประกอบดว้ย งบแยกย่อยอีกหลายประเภทซ่ึงจะแสดงถึง ฐานะ
ทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษทันั้นๆในแต่ล่ะรอบบญัชี 

2.1.2.1  งบแสดงฐานะทางการเงิน หมายถึง เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ ณ 
เวลาใดเวลาหน่ึง ปกติแลว้มกัเป็นวนัส้ินงวดบญัชีของธุรกิจนั้น ฐานะทางการเงินในทีน้ีแสดงไว้
ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์ หน้ีสิน และทุนของกิจการถ้าวิเคราะห์ลึกลงไป เราอาจกล่าวได้ว่า                               
งบแสดงฐานะการเงิน อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นทรัพยากรท่ีบริษทัไดจ้ดัหามา
ระหว่างด าเนินกิจการ (ซ่ึงหมายถึงสินทรัพย ์ต่างๆ) อีกส่วนหน่ึงแสดงถึงแหล่งของเงินทุนท่ีใช้
จดัหาทรัพยากรนั้น (หมายถึงการกูย้มืหรือหน้ีสินและส่วนท่ีลงทุนเองหรือจากก าไร) 

โดยหลกัการแลว้ ทรัพยากรหรือสินทรัพยท่ี์บริษทัไดม้าจะตอ้งมีท่ีมาท่ีไปวา่ไดม้าโดยเอา
เงินมาจากไหน หรือถา้ ขายสินทรัพยไ์ป เงินเหล่านั้นจะไปอยู่ท่ีไหน เม่ือเป็นเช่นน้ีผลรวมของ
สินทรัพยจ์ะตอ้งเท่ากับผลรวมของหน้ีสินและทุนเสมอการเท่ากันน้ี ภาษาทางบญัชีเรียกว่าเป็น
การไดดุ้ลพอดี งบการเงินน้ีจึงถูกเรียกวา่“งบดุล” 
 
 
โครงสร้างของงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยทัว่ไปจะแยกแสดงรายการต่างๆดงัน้ี 

1. สินทรัพย์   
            สินทรัพย ์ (Assets) หมายถึง ส่ิงท่ีมีตวัตน หรือไม่มีตวัตนอนัมีมูลค่า ซ่ึงบุคคลหรือกิจการ
เป็นเจา้ของหรือสามารถถือเอาประโยชน์ได้จาก กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์สั งหาริมทรัพย ์
สิทธิเรียกร้องมูลค่าท่ีไดม้า รายจ่ายท่ีเกิดสิทธิ และรายจ่ายของงวดบญัชีถดัไป 

สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ 
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                  1.1  สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่อง สามารถ     
จะเปล่ียนเป็นเงินสด เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร เป็นตน้ หรือสินทรัพยอ่ื์นท่ีเปล่ียนเป็นเงินสดได้
เร็ว โดยปกติจะไม่เกิน 1 ปี เช่น ตัว๋เงินรับ  ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ เป็นตน้ 

เงินสด (Cash) รายการน้ีอาจเขียนเต็มๆ ได้ว่า เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร ซ่ึง
หมายถึง เงินสดท่ีมี อยู่ในกิจการในขณะนั้น ประกอบไปดว้ย เงินเหรียญ ธนบตัร และรวมไปถึง                    
เงิน ฝ ากธน าคารป ระ เภทต่ างๆ  ซ่ึ งส าม ารถ เป ล่ี ยน เป็ น เงินสดทัน ที ท่ี ต้องก าร  เช่ น                            
บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั และบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์เป็นตน้ 

ลูกหน้ีการคา้ (Accounts Receivable) เม่ือบริษทัขายสินคา้แบบเงินเช่ือให้กบัลูกคา้ บริษทั   
จะยงัไม่ไดรั้บ ช าระค่าสินคา้ในทนัที ตอ้งบนัทึกบญัชีว่าลูกคา้ยงัคา้งช าระเงินเอาไว ้ซ่ึงถือว่าเป็น
สินทรัพยข์องกิจการ เพราะเป็นสิทธิของบริษทัท่ีจะเรียกร้องเอาเงินตามมูลค่าสินคา้นั้นจากลูกคา้ 
โดยปกติบริษทัมกัจะมีการ ก าหนดเวลาในการให้ลูกคา้ช าระหน้ี เช่น ภายใน 30 วนัหลงัจากซ้ือ
สินคา้    ซ่ึงเรียกวา่ ระยะเวลาในการให้ สินเช่ือ (Credit Term) ถา้เลยก าหนดเวลาน้ี จะถือวา่ลูกคา้
ช าระเงินล่าชา้ ยิง่ลูกคา้ช าระเงินชา้เลยเวลาท่ี ก าหนดไปนานเท่าใด บริษทัก็จะมีค่าเสียโอกาสมาก
ขึ้น เพราะตอ้งลงทุนไปในสินคา้ไวก่้อน นอกจากน้ีการ ช าระหน้ีล่าชา้ของลูกหน้ีการคา้ อาจท าให้
บริษทัขาดกระแสเงินสดหมุนเวียนในการด าเนินงาน ตอ้งไปก่อหน้ีเพิ่มเติมท าให้บริษทัมีภาระ
หน้ีสินและความเส่ียงทางการเงินของบริษทัมีระดบัท่ีสูงขึ้นได ้

ส ารองหน้ีสูญ (Allowance for Uncollectible Accounts) ในบรรดาลูกค้าทั้ งหมดท่ีซ้ือ
สินคา้ไปแบบเงินเช่ือ ไม่ใช่ทั้ง 100% ท่ีจะช าระหน้ีทั้งหมด ผูป้ระกอบการอาจพบทั้งลูกคา้ท่ีดี                    
ช าระหน้ีตรงเวลา และลูกค้าไม่ดี ช าระล่าช้าบ้าง หรือไม่ช าระเลยบา้ง ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้
หลายเกรด ในวิธีปฏิบติัทางบญัชีอนุญาตให้ตั้งส ารองเอาไวล้่วงหน้าว่าจะมีลูกคา้จ านวนหน่ึงท่ี
เป็นหน้ีเสียไม่ช าระหน้ีจนมีโอกาสสูญไปได ้เช่น 3% ของยอด ลูกหน้ีการคา้ ค  าถามเกิดขึ้นว่าเรา
ควรก าหนดเปอร์เซ็นต์ท่ีจะตั้งส ารองหน้ีสูญเท่าใด วิธีการอาจดูจากขอ้มูล ในอดีต หรือปัจจุบนั
ของลูกหน้ีการคา้ โดยแยกอายลุูกหน้ีการคา้ออกมา เช่น 
 

 
ระยะเวลา ยอดเงิน (บาท) 
1 – 30 วนั 325,000 
31 – 60 วนั 25,000 
61 – 90 วนั 20,000 
91 – 120 วนั 5,000 
121 – 180 วนั 7,500 
มากกวา่ 180 วนั 17,500 
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สินคา้คงเหลือ (Inventory) เป็นสินคา้ท่ีซ้ือมาเพื่อขายให้กบัลูกคา้และคงเหลืออยู่ ณ วนัท่ี
ปิดบญัชีงบดุลน้ี ไม่ได้หมายถึงสินคา้ท่ีซ้ือมาตลอดทั้งปี เช่น ยอดสินคา้คงเหลือ 150,000 บาท 
หมายถึงในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2544 (ตามตวัอย่างน้ี) มีสต็อกสินคา้ท่ีตรวจนับแลว้มีมูลค่าเท่ากับ 
150,000 บาท ยอดท่ีตรวจ นบัน้ีควรจะมียอดเท่ากบัยอดตามบญัชีสินคา้คงเหลือซ่ึงค านวณไดจ้าก 

สินคา้คงเหลือตน้งวด 
       ซ้ือสินคา้ระหวา่งงวด      + 
      สินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขาย        - 
สินคา้ท่ีขายได ้
สินคา้คงเหลือปลายงวด 

                  1.2  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (Non – Current Assets)  หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่สามารถ
เปล่ียนเป็นเงินสดไดโ้ดยเร็วซ่ึงมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี เช่น เงินลงทุนระยะยาว เงินให้กูย้ืมระยะ
ยาวและการลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัต่าง ๆ เป็นตน้ 

 2.  หนีสิ้น  
      หน้ีสิน  (Liability)  หมายถึง ภาระผูกพนัในปัจจุบนัของกิจการท่ีตอ้งจ่ายช าระคืนแก่

บุคคลภายนอกในอนาคต ภาระผูกพนัดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระ
ผกูพนันั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น เจา้หน้ีการคา้ 
เงินกู ้  เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ีจ านอง เป็นตน้ หน้ีสินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 2.1  หน้ีสินหมุนเวียน  (Current Liabilities)  หมายถึง ภาระผูกพนัท่ีกิจการตอ้งช าระ
คืนภายในระยะเวลา  ไม่เกิน 1 ปี เช่น เจา้หน้ีการคา้เงินเบิก เกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้มืจากธนาคาร     
ระยะสั้น ตัว๋เงินจ่าย   เป็นตน้ 

2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Non – Current  Liabilities)  หมายถึง หน้ีสินซ่ึงมีระยะเวลา
การช าระคืนเกินกว่า 1 ปี หรือเกินกว่ารอบระยะเวลาการด าเนิน งานตามปกติของกิจการ เช่น               
เงินกูร้ะยะยาว  หุน้กู ้ พนัธบตัรเงินกู ้ เป็นตน้ 

3. ส่วนของเจ้าของ   
                 ส่วนของเจ้าของ (Owner’s equity)  หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของ
กิจการหลังจากหักหน้ีสิน  ทั้ งสินออกแล้ว กรรมสิทธ์ิท่ีเจ้าของกิจการมีในสินทรัพย์ เรียกว่า 
สินทรัพยสุ์ทธิ (สินทรัพย ์– หน้ีสิน) 
   
2.1.2.2   งบก าไรขาดทุน หมายถึงงบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
ก าหนดแต่จะตอ้งไม่เกิน 1 ปี  เพื่อวดัผลการด าเนินงานของธุรกิจว่ามีรายไดแ้ละค่าใช่จ่ายในรอบ
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ระยะเวลานั้นเท่าใด และเม่ือน ารายไดม้าหักค่าใชจ่้ายแลว้ จะเป็นก าไรสุทธิ (Net Income หรือ Net  
Profit) หรือขาดทุนสิทธิ (Nel Loss) เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

 
รายได ้– ค่าใชจ่้าย = (ขาดทุน) สุทธิ 

 
งบก าไรขาดทุนแบบช้ันเดียว 
 งบก าไรขาดทุนแบบชั้นเดียวจะแยกแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย จากนั้นจึงค่อยน ารายได้ทั้ง
หมาดมาหักค่าใชจ่้ายทั้งหมดทีเดียว แสดงเป็นก าไรหรือขาดทุนสุทธิในบรรทดัสุดทา้ย ขอ้ดีของ
วิธีน้ีคือง่าย แต่บางท่ีเราอาจจะตอ้งดูความสามารถในการท าก าไรอย่างอ่ืนของกิจการนอนเหนือ
จากก าไรสุทธิเพียงอยา่งเดียวตวัอยา่งงบก าไรขาดทุนแบบชั้นเดียว 
 

ตวัอยา่งในงบก าไรขาดทุนแบบชั้นเดียว 
 

บริษทั แพร จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 
  รายได ้
  รายไดจ้ากการขาย       XX 
  รายไดอ่ื้น         XX                                                                                                                         
  ตน้ทุนขาย        XX 

บริษทั แพร จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 
  ค่าใชจ่้าย          XX                                                                                                                 
  ค่าใช่จ่ายในการขายและบริหาร       XX                                                                                          
  ดอกเบ้ียจ่าย         XX                                                                                                                    
  ภาษีเงินได ้        XX                                                                                                                    
  ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ       XX                                                                                        
งบก าไรขาดทุนแบบหลายช้ัน 
 งบก าไรขาดทุนแบบหลายชั้นจะแสดงรายไดจ้ากการขายหักดว้ยค่าใชจ่้ายเป็นชั้นๆ  ซ่ึงจะให้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์มากกว่าเน่ืองจากแยกผลการด าเนินงานปกติและไม่ปกติของกิจการท าให้
ประเมินความสามารถในการท าก าไรของกิจการไดดี้กวา่ 
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ตวัอยา่งในงบก าไรขาดทุนแบบหลายชั้น 
        

       บริษทั แพร จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 
รายได ้
รายไดจ้าการขาย                                                                                                  XX 
รายไดอ่ื้น                                                                                                            XX 
รวมรายได ้                                                                                                         XX 
ค่าใชจ่้าย 
 หกั ตน้ทุนขาย                                                                                                         XX 
 ก าไรขั้นตน้                                                                                                             XX 
 หกั ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร                                                                       XX 
ก าไรจาการด าเนินงาน 
 หกั รายไดอ่ื้น                                                                                                                XX 

 บริษทั แพร จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 
 หกั ค่าใชจ่้าย                                                                                                                 XX 
ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได ้                                                                                                     XX 
 หกั ภาษีเงินได ้                                                                                                             XX 
ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ                                                                                                       XX 
 
 2.1.2.3   งบแสดงฐานะของผู้ถือหุ้น หมายถึง ในกรณีท่ีเป็นกิจการของห้างหุน้ส่วน ส่วนของ
เจ้าของเรียกว่า ส่วนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน ซ่ึงแสดงส่วนทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วนของแต่ละคนและ          
ก าไรขาดทุนส่วนท่ียงัไม่จดัสรร  ส าหรับส่วนทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วนแต่ละคนนั้น ประกอบดว้ย
เงินทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วนแต่ละคนท่ีจะจดทะเบียน และน ามาลงทุน ถา้มีการเพิ่มทุนก็น ามารวมไว้
เช่นกนั     ในการด าเนินงานของผูเ้ป็นหุน้ส่วนจะไดรั้บค่าตอบแทน  ซ่ึงหากผูเ้ป็นหุ้นส่วนยงัไม่มา
เบิกเงินไป  หา้งหุน้ส่วนจ าน ารายการเหล่าน้ีบนัทึกไวใ้นบญัชีทุนของผูเ้ป็นหุน้ส่วนแต่ละคน 
 ทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วนแต่ละคน (Pariners  capital) หมายถึงเงินลงทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน             
ไม่วา่จะลงทุนดว้ยเงินสด  หรือสินทรัพยอ่ื์น 
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 ก าไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่ได ้หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือเม่ือส้ินระยะเวลา
รายงานและยงัไม่ได้แบ่งให้แก่ผูเ้ป็นหุ้นส่วน ในกรณีท่ีมียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุนให้แสดง
จ านวนเงิน   ไวใ้นเคร่ืองหมายวงเลบ็การแสดงส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะทางการเงินดงัน้ี 
  
ส่วนของผูถื้อหุ้น 
 ทุนเรือนหุน้                                                                                                          XX 
 ทุนจดทะเบียน                                                                                                      XX 
 ทุนท่ีช าระแลว้                                                                                                      XX 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
 ก าไร (ขาดทุน) สะสม 
  จดัสรรแลว้ 
  ทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมาย                                                                               XX 
   อ่ืนๆ                                                                                                        XX 
การแสดงส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะทางการเงินดงัน้ี (ต่อ) 
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร                                                                                                            XX 
  องคป์ระกอบอ่ืนส่วนของผูถื้อหุน้                                                                           XX 
  รวมส่วนของผูถื้อหุน้                                                                                                 XX 
 
  2.1.2.4   งบกระแสเงินสด หมายถึง งบท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสด         
ของกิจการ โดยบอกถึงท่ีมาและท่ีไปของกระแสเงินสดประกอบดว้ย 
 กระแสเงินสดจากกิจการด าเนินงาน คือ เงินสดรับจ่ายจริงท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจการ โดยไม่
สนใจรายไดท่ี้ยงัไม่ไดรั้บเงินและค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่ไดจ่้าย 
 กระแสเงินสดของกิจการมาลงทุน คือ กระแสเงินสดรับจ่ายหรือท่ีเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง     
ในการลงทุนของกิจการในส่วนของท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ เงินลงทุน หากมีการลงทุนเพิ่ม เช่น           
ซ้ือเคร่ืองจกัร แสดงว่ามีการไปของเงินสด  ในทางตรงขา้มหากมีการขายสินทรัพยอ์อกไป จะ
เรียกวา่เป็นแหล่งไดม้าของเงินสด 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน  คือ กระแสเงินสดรับจ่ายจรองท่ี ท่ี เกิดการ
เปล่ียนแปลงในเหล่งท่ีมาของเงินทุน ทั้งท่ีเป็นการกูย้มืระยะสั้นและระยะยาว 
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ตวัอยา่งงบกระแสเงินสดโดยทัว่ไป 
 

บริษทั แพร จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 
 

 กระแสเงินสดจากกิจการด าเนินงาน                                                                          XX 
 กระแสเงินสดจากกิจการลงทุน                                                                                 XX 
 กระแสเงินสดจากกิจการจดัหางาน                                                                            XX 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ                                                                     XX 
 บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ  วนัตน้ปี                                                   XX 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี                                                            XX 
 
  2.1.2.5   หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบด้วย ค าอธิบาย และการวิเคราะห์ 
รายละเอียดการวิเคราะห์ของงบการเงินท่ีแสดงในงบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบ
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ โดยแสดงในรูปของงบย่อย หรืองบประกอบต่างๆ รวมทั้ง
ขอ้มูลเพิ่มเติม ขอ้มูลท่ีมาตรฐานการบญัชีก าหนดใหเ้ปิดเผย และการเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนท่ีจะท าใหง้บ
การเงินแสดงโดยถูกต้องตามท่ีควร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินในการตดัสินใจได้
ถูกตอ้ง        ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
   1.  ขอ้ความระบุงบการเงินจดัซ้ือตอ้งตาม TFRS For NP AEs 
   2.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีเลือกใช ้
   3.  ขอ้มูลท่ี  TFRS Fo  NP AEs ก าหนดใหเ้ปิดเผยเป็นการเฉพาะ 
   4.  ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณ (TFRSs) ไดแ้ก่ 
  1.)   ขอ้ความระบุงบการเงินจดัซ้ือตอ้งตาม TFRSs 
  2.)  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีกิจการใช ้
  3.)  ขอ้มูลประกอบแต่ละรายการท่ีแสดงในงบการเงิน 
  4.)  ขอ้มูลอ่ืนๆ 
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จุดประสงค์ของงบการเงิน 
        1. เพื่อให้ผูใ้ชง้านงบการเงินทราบถึง คุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหาร วา่มีประสิทธิภาพ
มากนอ้ยเพียงใด 
        2. เพื่อให้ผูใ้ช้งานงบการเงินทราบถึง ผลการด าเนินงานของกิจการ และ ฐานะทางการเงิน
ของกิจการวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีหรือไม่ 
        3. เพื่อใหผู้ใ้ชง้านงบการเงิน ศึกษาขอ้มูลผลกระทบต่างๆ จากเหตุการณ์ในอดีต เพื่อประยุกต์     
ใช้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัโดยจุดประสงค์ต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่างๆของผูใ้ช้งาน ในกลุ่ม นัก
ลงทุน เจ้าหน้ี  หรือแม้แต่ตัวผู ้บริหารเอง เพื่อปรับปรุงกลยุทธการลงทุนต่างๆ ให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบนั 
งบการเงินประกอบด้วย 
            1. งบแสดงฐานะทางการเงิน   เป็นงบการเงินส่วนท่ีจะแสดงถึง ฐานะทางการเงินของ
กิจการ โดยจะบอกเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ  
            2. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  หรือ งบก าไรขาดทุน  เป็นงบการเงินท่ีแสดงถึงผลการ
ด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาหน่ึงว่าบริษัทมีก าไรขาดทุนเท่าไหร่ โดยรอบระยะ
ดงักล่าวอาจเป็น รายไตรมาส (บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 1 ปี)  
            3. งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินส่วนท่ีจะแสดงถึงการรับมาและจ่ายไปของเงินสด โดย 
งบกระแสเงินสด จะเกิดขึ้นจาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม
จดัหาเงิน 
            4.  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจา้ของ เป็นงบการเงินส่วนท่ีจะแสดงถึงการเปล่ียนแปลง
ในส่วนของเจา้ของ ในรอบบญัชี  
            5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ ของการจดัท างบการเงินนั้นๆ 
รวมทั้งขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดใ้ส่ไวใ้นงบการเงินใน 4 ส่วน ท่ีเหลือ ท าหนา้ท่ีเหมือนหมายเหตุทัว่ๆไป 
2.1.3   ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 2.1.3.1  การวิเคราะงบการเงิน หมายถึง การคน้หาขอ้เท็จจริงจากงบการเงิน โดยการคน้หา
ข้อเท็จจริงดังกล่าวต้องอาศัยเคร่ืองมือต่างๆ เช่น การวิเคราะห์แนวนอน และการวิเคราะห์
อตัราส่วนเป็นตน้ 
การวิเคราะห์งบการเงินสามารถวิเคราะห์ได้เป็น 2  ลกัษณะ คือ 
 1. การน างบการเงินงบใดงบหน่ึงมาแปลความหมาย เช่น การน างบแสดงฐานะการเงิน 
หรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบก าไรขาดทุน) มาวิเคราะห์ตามแนวตั้งหรือวิเคราะห์โครงสร้าง 
ซ่ึงจะท าให้สร้างรายละเอียดของแต่ละรายการในงบการเงินนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดและท าให้

http://doithai.com/article/58/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
http://doithai.com/article/55/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
http://doithai.com/article/55/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
http://doithai.com/article/54/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
http://doithai.com/article/57/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
http://doithai.com/article/56/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
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สามารถเปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนได ้การน างบแสดงฐานะการเงิน หรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
มาวิเคราะห์ตามแนวนอนหรือการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง จะท าให้ทราบแต่ละรายการในงบ
การเงินนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือวิเคราะห์งบกระแสเงินสด จะท าให้ทราบวา่ในระหวา่งปีกิจการ
ไดเ้งินมาและใชเ้งินไปในทางไหนบา้ง  
2. การน างบการเงินมากกว่าหน่ึงงบมาวิเคราะห์ร่วมกัน เช่น การน ารายการในการแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาหาอตัราส่วน ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงความสามารถในการ
ด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรในแต่ระละปี เป็นตน้ 
 งบก าไรขาดทุน ก าหนดให้ยอดรายได้รวมเป็นร้อยละ 100 เม่ือตอ้งการค านวณว่ายอด
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแต่ละรายการเป็นร้อยละเท่าไหร่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ก าหนดให้ ยอดสินทรัพยร์วมเป็นร้อยละ 100 เม่ือตอ้งการค านวณ      
วา่สินทรัพยแ์ต่ละรายการเป็นร้อยละเท่าใด 
 การวิเคราะห์อัตราส่วนร้อยละตามแนวตั้ ง เป็นการิเคราะห์ตัวเลขในงบการเงินโดย                
มีก าหนดให้ยอดของรายการหรือยอดรวมหมวดหน่ึงในงบการเงินเป็นร้อยละ และ เทียบว่ายอด
รายการอ่ืนๆ เป็นร้อยละเท่าใดของยอดนั้น 
การวิเคราะห์งบการเงินแนวตั้งจะบอกให้ทราบถึง 
 1. สัดส่วนของโครงสร้างรายการต่างๆ ในงบการเงิน 
 2. ความสามารถในการจดัหาเงิน L,OE 
 3. ความสามารถในการลงทุน A 
 4. ความสามารถในการด าเนินงาน R,E 
 5. ความสามารถในการบริหารเงินสด CF 
งบก าไรขาดทุนแบบช้ันเดียว 
 เป็นการค านวณของตวัเลขทุกรายการในงบก าไรขาดทุนให้เป็น  % โดยก าหนดให้ยอด
รายไดร้วมเป็น 100 และค านวณวา่ยอดอ่ืนๆ เป็นรายละเท่าใด โดยใชสู้ตรดงัต่อน้ี 
   % = ยอดแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุน X 
     ยอดรายไดร้วม 
งบก าไรขาดทุนแบบหลายช้ัน 
 เป็นการค านวณตวัเลขทุกรายการในการแสดงฐานะการเงินให้เป็น % โดยก าหนดใหย้อด
สินทรัพยเ์ป็น 100 และค านวณวา่ยอดอ่ืนๆเป็นร้อยละเท่าใด โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
   % = ยอดแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุน X 
     ยอดขายสุทธิ 
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งบแสดงฐานะการเงิน (หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ) 
 เป็นการค านวณตัวเลขแต่ละรายการในหน้ีสินและส่วนของเจ้าของให้เป็น  % โดย
ก าหนดใหย้อดรวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของเป็น 100 โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
   % = ยอดแต่ละรายการในหมวด L,OE X 
          ยอดรวมสินทรัพย ์
 

2.1.4. การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) 
                   เป็นการน ารายการต่างๆ ในงบการเงินมาเทียบอัตราส่วนเพื่อหาความสัมพันธ์ว่า           
มีความเหมาะสมเพียงใด การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินแบ่งตามวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน                 
4 ประการ 
1. การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) 
2. การวิเคราะห์ความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
3. การวิเคราะห์ความสามารถ (ประสิทธิภาพ) ในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
4. การวิเคราะห์โครงสร้างของเงินทุนหรือภาระหน้ีสิน(Leverage Ratio or Financial Policy Ratio) 
1.  การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) 
                 1.1 อัตราส่ วน เงินทุ นหมุน เวี ยนห รืออัตราส่ วนสภาพคล่ อ ง (Current Ratio) 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน (CA) /หน้ีสินหมุนเวียน (CL) 
วดัความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้น ถา้ค่าท่ีค  านวณไดสู้งเท่าใด แสดงว่า บริษทัมีสินทรัพย์
หมุนเวียนท่ีประกอบไปดว้ย เงินสด ลูกหน้ี และสินคา้คงเหลือมากกวา่หน้ีระยะสั้น ท าให้คล่องตวั
ในการช าระหน้ีระยะสั้นมีค่อนขา้งมาก โดยปกติ อตัราส่วน 2 : 1 ถือวา่เหมาะสมแลว้ 

1.2 อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio or Acid Test Ratio)   
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) /

หน้ีสินหมุนเวียน หรือ( Quick Ratio = CA – Inventory )/CL เป็นการวดัส่วนของสินทรัพยท่ี์ได้
หักค่าสินคา้คงเหลือ ท่ีเป็นสินทรัพยร์ะยะสั้ นและมีความคล่องตวัในการเปล่ียนเป็นเงินสดได้
ต ่าสุดออก เพื่อให้ทราบถึงสภาพคล่องท่ีแท้จริงของกิจการได้ โดยปกติอัตราส่วน 1 : 1 ถือว่า
เหมาะสมแลว้ 
             1.3  อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี (Account Receivable Turnover) 

   อัตราหมุนเวียนของลูกหน้ี (Account Receivable Turnover)A/R Turnover = ขายเช่ือ
สุทธิ หรือใช้ยอดขายรวม (คร้ัง หรือ รอบ) /ลูกหน้ีถวั เฉล่ียลูกหน้ีถวั เฉล่ีย = (ลูกหน้ีตน้งวด + 
ลูกหน้ีปลายงวด )/ 2 หากค่าท่ีค  านวณได ้มีค่าสูง แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหน้ีให้
แปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็ว 
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1.4  ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเรียกเก็บหน้ี (Average Collection Period)  
ระยะเวลาถัวเฉล่ียในการเรียกเก็บหน้ี (Avg. Collection Period) (วนั) = 365 วนั /อัตรา

หมุนเวียนของลูกหน้ี ยิง่ต ่ายิง่ดีแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหน้ีว่าสั้นหรือยาว เพื่อให้
ทราบถึงคุณภาพของลูกหน้ี ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหน้ี และนโยบายในการให้สินเช่ือทาง
ธุรกิจ 

1.5  อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) 
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) = ตน้ทุนสินคา้ขาย (COGS) 

/สินคา้คงเหลือเฉล่ีย (Avg. Inventory)สินคา้คงเหลือเฉล่ีย =( สินคา้ตน้งวด + สินคา้ปลายงวด )/ 2 
หากค่าค านวณไดสู้ง ยอ่มแสดงถึงความสามารถในการบริหารการขายสินคา้ไดเ้ร็ว 

1.6  ระยะเวลาในการจ าหน่าย (ขาย) สินคา้ระยะเวลาในการจ าหน่าย (ขาย) สินคา้(วนั) = 
365 (วนั) /อตัราหมุนเวียนของสินคา้ (Inventory Turnover) ยิง่ขายไดเ้ร็ว (ระยะเวลาสั้น) ยิง่ดี 
2.1.4.1   ความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 

1.1 อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 
1.2 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Profit Margin) 
1.3 อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
1.4 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return On Equity or ROE) 
อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)(%) = ขายสุทธิ – ต้นทุนขาย หรือ SALES – 

COGS / ขายสุทธิ SALES = ก าไรขั้นตน้ หรือ Gross Profit /ขายสุทธิ SALES ยิง่สูงยิง่ดี  
อตัราก าไรจากผลการด าเนินงาน(Operating Profit Margin)(%) = ก าไรจากการด าเนินงาน

(Operating Profit Margin) /ขายสุทธิ (SALES) ยิง่สูงยิง่ดี 
อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin)(%) = ก าไรสุทธิ (Net Profit) /ขายสุทธิ (SALES) 

ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษทัในการท าก าไร หลงัจากหัก
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายรวมทั้งภาษีเงินไดห้มดแลว้  

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE %) = ก าไรสุทธิ (Net Profit) /ส่วนของผูถื้อหุ้น (Equity)    
ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในส่วนของเจา้ของ จะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมาจากการ
ด าเนินการของกิจการนั้นในอตัราส่วนเท่าไร หากมีค่าสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหาก าไรสูง
ด้ ว ย Dupont Equation ROE (%) = NP (or EAT) = (EAT/SALES)(SALES/ASSETS)  
(ASSETS/EQUITY) /Equity หรือ ROE (%) =รายไดจ้ากการขาย สินทรัพยท์ั้งหมด= ก าไรสุทธิ X 
รายไดจ้ากการขาย X สินทรัพยท์ั้งหมด / ส่วนของผูถื้อหุ้น = (ความสามารถในการหาก าไร) (การ
ใชเ้งินทุน) (ความสามารถในการหาทุน) หรือ สมการน้ีเท่ากบั  

ROE (%) = (Net Profit Margin) (Total Asset Turnover) (Financial Leverage) 
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2.1.4.2.  อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA)(%) = ก าไรสุทธิ (Net Profit) /สินทรัพยร์วม 

(Total Assets) ยิ่งสูงยิ่งดี เป็นการวดัความสามารถในการท าก าไรของสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีธุรกิจใช้
ในการด าเนินงาน ว่าให้ผลตอบแทนจากการด าเนินงานไดม้ากนอ้ยเพียงใด หากมีค่าสูง แสดงถึง
การ    ใช้สินทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (ROFA) = ก าไร
สุทธิ (Net Profit or NP) /รวมสินทรัพย์ถาวร (Fix Assets) อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 
(Fixed Asset Turnover) อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset Turnover)(คร้ัง) = ขาย
สุทธิ /สินทรัพยถ์าวร  

ยิ่งสูงยิ่งดี อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) อตัราส่วนการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) (คร้ังหรือเท่า) = ขายสุทธิ (SALES) /
สินทรัพยร์วม (Total Assets) จ านวนคร้ังสูง ดี เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้
สินทรัพย์ทั้ งหมด (TA) เม่ือเทียบกับยอดขาย (SALES) ถ้าอัตราส่วนน้ีต ่า แสดงว่า บริษัทมี
สินทรัพยม์ากเกินความตอ้งการ 

2.1.4.3.  อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratio) 
เพื่อให้ทราบถึงแหล่งท่ีมาของเงินทุนว่ามาจากหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ ว่ามีมากนอ้ย

เพียงใด อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) (เท่า) = หน้ีสินรวม (Total Debt) /ส่วนของ
เจา้ของ (Equity) ยิ่งต ่า ยิ่งดี แสดงให้เห็นถึงความเส่ียงในดา้นเจา้หน้ีและเจา้ของกิจการ ถา้อตัรา
ส่วนสูงแสดงว่า กิจการมีความเส่ียงจากการกูย้มืเงินมาใชใ้นการด าเนินกิจการความสามารถในการ
จ่ายดอกเบ้ีย (Interest Coverage) (เท่า) = {ก าไรสุทธิ (NP) + ภาษีเงินได้ (Tax) – ดอกเบ้ียจ่าย
(Interest)} /ดอกเบ้ียจ่าย (Interest) เป็นการวดัความสามารถของธุรกิจในการจ่ายดอกเบ้ียเงินกู ้ผล
ค านวณออกมามีค่าสูง แสดงวา่ธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียสูง อตัราการจ่ายเงินปันผล 
(Dividend Payout) = เงินปันผลต่อหุ้น  (Dividend /share) /ก าไรสุทธิต่อหุ้น  (EPS) แสดงถึง
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจอตัราส่วนท่ีกล่าวมาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์หลกัทรัพย์
ดว้ยปัจจยัพื้นฐาน เพื่อท่านจะไดพ้ิจารณางบการเงินไดใ้นระดบัหน่ึง 
2.1.5 ความหมายของธุรกจิ 

ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการผลิต การจดัจ าหน่าย และการบริการ        
โดยภายในหน่วยงานหรือธุรกิจนั้น ๆ มีการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่มาผสมผสานกันอย่างมีระบบ             
มีระเบียบตามกฎเกณฑ ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนหรือผูบ้ริโภค ในขณะเดียวกนั
ก็ก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือบรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะท่ีไม่ดีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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              1.ธุรกิจค้าปลีก หมายถึง กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสินคา้ หรือบริการโดยตรงแก่
ผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคคนสุดท้าย   ประเภทของธุรกิจค้าปลีก                             
กิจการคา้ปลีก คือ การขายสินคา้ และบริการให้แก่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเพื่อซ้ือไปอุปโภคบริโภค
ของตนเอง การคา้ปลีกไดพ้ฒันาเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งและตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคในการด าเนินชีวิตประจนั โดยจ าแนกตามประเภทของร้านคา้ และสินคา้ 
 2. ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะกระท าการใด ๆ เก่ียวกบังานท่ีผูส้ร้างสรรค์        
ได้ริเร่ิมโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการ
สร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผูอ่ื้น โดยงานท่ีสร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทท่ี
กฎหมายลิขสิทธ์ิให้คุม้ครอง โดยผูส้ร้างสรรค์จะไดรั้บความคุม้ครองทนัทีท่ีสร้างสรรค์โดยไม่
ตอ้งจดทะเบียน 
 3.ประโยชน์ของน ้าผลไม้ หมายถึง ประโยชน์ของน ้ าผกัผลไม้นั้ นมีมากมาย รวมถึง
สรรพคุณของน ้ าผกัผลไม ้ประโยชน์นั้นจะอุดมไปดว้ยเอ็นไซมซ่ึ์งมีคุณสมบติัท่ีจะช่วยเสริมการ
ท างานของระบบย่อยอาหารจึงส่งผลให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารท่ีจ าเป็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เอ็นไซม์จากพืชน้ีมีความส าคญัอย่างมากต่อการ Electrolytes ซ่ึงจะช่วยให้
ของเหลวไหลเวียน            ไปทัว่ร่างกายอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 4.ประโยชน์ของน ้าแร่ หมายถึง น ้ าบาดาลท่ีมาจากแหล่งธรรมชาติ อย่างน ้ าพุธรรมชาติ      
น ้าพุร้อน ซ่ึงท่ีมีแร่ธาตุละลายอยู่ในน ้าแลว้ ไม่ใช่การน าแร่ธาตุมาเติมในน ้าเอง โดยหลกั ๆ จะมีแร่
ธาตุ      อยู่ 5 ชนิด คือ แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และก ามะถนั แต่จะมีแร่ชนิด
ไหนมากกวา่ก็ขึ้นอยู่กบัแหล่งของน ้ าท่ีน ามา และรสชาติท่ีแตกต่างกนัก็ขึ้นอยูก่บัวา่น ้านั้นมีแร่ธาตุ
อะไรมากกวา่เช่นกนั ถา้มีรสเคม็ก็เป็นเพราะมีโซเดียมมากกวา่แร่ธาตุอ่ืน ๆ 
 5.การขนส่ง หมายถึง การจดัให้มีการเคล่ือนยา้ยบุคคล สัตว ์หรือส่ิงของดว้ยอุปกรณ์การ
ขนส่งจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงตามความประสงค์ของมนุษย ์ถา้เป็นการขนส่งคนเรียกว่าการ
ขนส่งผูโ้ดยสาร แต่ถา้เป็นการขนส่งสัตวห์รือส่ิงของก็เรียกวา่การขนส่งสินคา้ 
 
องค์ประกอบของกจิกรรมทางธุรกจิ  
              จากความหมายของธุรกิจจะเห็นไดว้่าธุรกิจจะด าเนินไดน้ั้นตอ้งมีการน ากิจกรรมหลาย ๆ 
อยา่งมาประสานกนั ซ่ึงกิจกรรมนั้น ๆ ก็คือ การก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบภายในธุรกิจนั้นเอง 
     หน้าท่ีทางธุรกิจ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะผสมผสานทรัพยากรท่ีมีอยู่      
ภายในธุรกิจหรือหน่วยงานเขา้ดว้ยกนัอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ ์และสอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้ม
เพื่อนใหสิ้นคา้หรือบริการท่ีเกิดขึ้นตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 



20 
 

     ทรัพยากร  (Resource) ท่ีหน่วยงานมีอยู่  คือ ว ัสดุ อุปกรณ์  หรือสินทรัพย์ต่าง ๆ ท่ี
หน่วยงาน ใช้ในการด าเนินงาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหรือเรียกสั้ น ๆ ว่า 4 M's อัน
ประกอบดว้ย 
                1. คน (Man) เป็นทรัพยากรแรกท่ีก่อให้เกิดการด าเนินงานภายในธุรกิจ ซ่ึงนับรวมทั้ง       
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบติัการ 
                2. เงินทุน (Money or Capital) คือสินทรัพยท่ี์จะน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ อาจจะอยู่
ในรูปของเงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์น ๆ ก็ได ้
                3. วตัถุดิบหรืออุปกรณ์ (Material) คืออาจจะเป็นรูปของวตัถุดิบถา้ธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจ
การผลิต เช่น เคร่ืองจกัรกล วสัดุ อะไหล่ต่าง ๆ หรืออาจใชใ้นการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ
ได ้
                4. การบริหารงานหรือการจดัการ (Management) คือกระบวนการหรือขั้นตอนในการน า
คน เงินทุน และวตัถุดิบหรือวสัดุอุปกรณ์ มาด าเนินงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
     การด าเนินของหนา้ท่ีภายในธุรกิจ เพื่อให้ทรัพยากรประสานกนัอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ตอ้งแบ่งหนา้ท่ีต่าง ๆ ออกเป็น 5 หนา้ท่ี ดงัน้ี 
                1. หนา้ท่ีเก่ียวกบัการผลิต  (Production Function) 
                2. หนา้ท่ีเก่ียวกบัการตลาด (Marketing Function) 
                3. หนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงิน (Financial Function) 
                4. หนา้ท่ีเก่ียวกบัการบญัชี (Accounting Function) 
                5. หนา้ท่ีเก่ียวกบับุคคลากร (Personal Function) 
การสร้างความสัมพนัธ์ของกจิกรรมทางธุรกจิ 
                หน้าท่ีของธุรกิจทุกหน้าท่ีจะตอ้งมีการท ากิจกรรมท่ีประสานกัน เพื่อให้การปฏิบติังาน
ภายในธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซ่ึงหน้าท่ีต่าง ๆ เหล่านั้ นจะ
ประสานกันได้ตอ้งมีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีชัดเจน พร้อมทั้งก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของต าแหน่งนั้น ๆ 
การจัดโครงสร้างขององค์กร  (Organization Structure) 
         หมายถึง รูปแบบของแผนงานภายในองค์กรท่ีมีการก าหนดขึ้นเป็นต าแหน่งต่าง ๆ 
พร้อมระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งนั้น ๆ ท าให้บุคคลผูท่ี้ด ารงต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทั้ งในหน้าท่ีของตนและในหน้าท่ี ท่ีต้องประสานกับฝ่ายอ่ืน ๆ เพื่อก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์กันภายในองค์กร โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑเ์ดียวกนัเพื่อใหง้านบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจการ 
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โครงสร้างขององค์กรโดยทั่วไปประกอบด้วย 
            1. มีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจนเพื่อมอบหมายใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคล 
                ปฏิบติังาน 
            2. มอบหมายงานท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 1 อาจจะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
            3. ก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละหนา้ท่ี เพื่อใหผู้ป้ฎิบติัรู้ขอบเขตของหน่วยงานท่ีตอ้ง 
                ปฏิบติั 
            4. จดัใหมี้เอกภาพในการบงัคบับญัชา โดยการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีใหก้บักลุ่มผูป้ฏิบติังาน 
                ช่วยกนัดูแล ปรึกษาหารือร่วมกนั เพื่อใหก้ารด าเนินงานไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้
โครงสร้างขององค์กรโดยท่ัวไปมีอยู่ 2 ลกัษณะ คือ  

1.  โครงสร้างท่ีเป็นทางการ (Formal Organization Structure) มีการก าหนดรูปแบบการ
จดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชัดเจน มีผูรั้บผิดชอบในแต่ละกลุ่ม มีการปฏิบติังานร่วมกันอย่างมีระเบียบ
แบบแผนและในองคก์รมกัจะมีแผนภูมิโครงสร้างแสดงไวใ้หเ้ห็น 
                2. โครงสร้างท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Organization Structure) เป็นโครงสร้างท่ีไม่มี
รูปแบบท่ีชดัเจน ไม่มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ไม่มีการก าหนดกฎระเบียบใด ๆ แต่ละ
บุคคลในองคก์รจะปฏิบติังานโดยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โครงสร้างลกัษณะน้ีมกัเกิดขึ้นในธุรกิจ
ขนาดเล็กหรือธุรกิจภายในครอบครัว ใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวัในการช่วยกนัท างาน แต่ในธุรกิจ
ขนาดใหญ่ก็จะมีโครงสร้างท่ีไม่เป็นทางการ เช่น พนกังานท่ีเรียนจบมาจากสถาบนัเดียวกนัท างาน
อยู่ในบริษทัเดียวกนั ท าให้เกิดการรวมกลุ่มท าให้เกิดความสนิทสนมรักใคร่กนั  เม่ืองานมีปัญหาก็
จะช่วยกนัแกไ้ข ร่วมกนัสร้างสรรคง์านใหไ้ปสู่เป้าหมายได ้
ประโยชน์ของการจัดโครงสร้างภายในองค์กร 
             1. ช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานรู้จกัขอบข่ายของหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีตอ้งปฏิบติั 
             2. เป็นเคร่ืองมือในการสั่งการและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหก้บับุคคลในองคก์ร 
             3. ก่อใหเ้กิดวิธีการท่ีจะปฏิบติังานร่วมกนั 
 
ความสัมพนัธ์ภายในองค์กร (Organization Relationship)   
                       ในองค์กรแต่ละองค์กรมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจนหรือจะไม่มีการ
แบ่งหน้าท่ีก็ตามแต่ทุกคนท่ีอยู่ในองค์กรต่างก็มีวตัถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเหมือนกันคือ
ความส าเร็จขององค์กร ความส าเร็จจะเกิดขึ้ นได้นั้ นทุกคน ทุกต าแหน่งหน้าท่ีจะต้องมี
ความสัมพนัธ์กนัเพื่อร่วมมือกนัปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากการก าหนดโครงสร้าง
ขององคก์รพอจะแบ่งความสัมพนัธ์ออกไดด้งัน้ี 
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 1. ความสัมพันธ์ ท่ี เป็นทางการ (Formal Relationship) ความสัมพันธ์ ท่ี เกิดขึ้ นโดย
ต าแหน่งหน้าท่ี  เช่น  พนักงานขายกับผู ้อ  านวยการฝ่ายการตลาด ในท่ี น้ีพนักงานขายมี
ความสัมพนัธ์ในบทบาทของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
               2. ความสัมพันธ์ท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Relationship) ความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่
เก่ียวกบัต าแหน่งงาน แต่ความสัมพนัธ์ในลกัษณะน้ีก็จะมีผลต่อการปฏิบติังาน เช่น ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายการตลาดกบัพนักงานขายเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการ แต่ในขณะเดียวกนับุคคลทั้งสอง
อาจจบการศึกษามาจากสถาบนัเดียวกนั นบัถือเป็น รุ่นพี่รุ่นนอ้งกนั นบัเป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็น
ทางการ 

ความส าคัญของธุรกจิ 
ธุรกิจเป็นองค์กรท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อด าเนินงานในการสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือ

ประชาชนโดยน าทรัพยากรต่าง ๆ มาเข้ากระบวนการท่ีเรียกว่า "การด าเนินธุรกิจ" ซ่ึงธุรกิจ
เหล่านั้นมีผลต่อการพฒันาประเทศและสังคม พอจะสรุปไดด้งัน้ี 
        1. การด าเนินงานของธุรกิจก่อใหเ้กิดการน าทรัพยากรของประเทศมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
            สูงสุด 
        2. ช่วยใหผู้บ้ริโภคหรือประชาชนไดใ้ชสิ้นคา้หรือบริการ เพื่อพฒันาความเป็นอยูข่องตนเอง 
                  ใหดี้ขึ้น 
        3. ธุรกิจต่าง ๆ ช่วยขจดัปัญหาการวา่งงาน และช่วยกระจายรายไดไ้ปสู่ประชาชน 
        4. ช่วยเพิ่มพูนรายไดใ้หก้บัประเทศในรูปแบบของภาษีอากร 
        5. ประชาชนหรือผูบ้ริโภคมีโอกาสไดเ้ลือกสินคา้หรือบริการท่ีสนองความพึงพอใจสูงสุดได ้  
            ง่ายเพราะธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขนักนั เพื่อพฒันาสินคา้หรือบริการ 
        6. ประเทศสามารถน าภาษีอากรท่ีจดัเก็บไปพฒันาประเทศได ้
 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการวิเคราะห์องศ์กร 

2.2.1  แนวคิดของ SWOT (SWOT Analysis) 
SWOT คือ การวิเคราะห์ส ารวจสภาพคล่องทางการเงิน  โดยการน าเคร่ืองมือการบริหาร

ท่ีมาใชวิ้เคราะห์สภาพ แวดลอ้ม วิเคราะห์ศกัยภาพขององคก์ร เพื่อประเมินสถานการณ์ จากนั้นน า
ขอ้มูลท่ีได้มาก าหนดเป้าหมายหรือก าหนดทิศทางการท างาน ซ่ึงนิยมเรียกกันว่า “กลยุทธ์การ
บริหาร” SWOT เป็นอกัษรย่อมาจากค าว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats ซ่ึง
แต่ละค ามีความหมาย ดงัน้ี  
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S หรือ (Strengths) หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายในองคก์ร ท่ีท าให้เกิดความเขม้แข็งหรือเป็น
จุดแข็งขององค์กรท่ีจะน าไปสู่การไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั เป็นขอ้ดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน 
เช่น        จุดแข็งดา้นการเงิน ด้านการผลิต ดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นคุณภาพของสินคา้ นักธุรกิจ
ออนไลน ์    ตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็เหล่าน้ีในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด  

W หรือ (Weaknesses) หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายในองค์กรท่ีท าให้เกิดความอ่อนแอ                   
หรือเป็นจุดอ่อน น าไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพภายใน            
ซ่ึงนกัธุรกิจออนไลน์จะตอ้งหาวิธีแกไ้ขปัญหานั้นใหไ้ด ้

 O หรือ (Opportunities) หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ภายนอกองคก์รท่ีเอ้ือประโยชน์ให้ซ่ึงเป็น
โอกาสท่ีช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ เช่น สภาพเศรษฐกิจท่ีขยายตวั ขอ้แตกต่างระหว่างจุดแข็ง         
กบัโอกาสในการท าธุรกิจก็คือ จุดแข็งเป็นปัจจยัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในส่วนโอกาสนั้น          
เป็นผลจากสภาพแวดลอ้มภายนอก นักธุรกิจออนไลน์ท่ีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ                
เพื่อใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้นในการเพิ่มยอดขาย  

T หรือ (Threats) หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายนอกองค์กรท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน         
เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก นักธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้
สอดคลอ้งและพยายามขจดัปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นใหห้มดไป 
2.2.2  แนวคิดของหลกั PDCA  

PDCA.หรือท่ีเรียกว่าวงจรเดม่ิง (Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (ShewhartCycle) คือ
วงจรการควบคุมคุณภาพ โดยประกอบไปดว้ย 

1. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดา เนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึง         
การก าหนดหัวขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ๆ การแกปั้ญหา                
ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วยการก าหนดเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน Plan การจดัอนัดบัความส าคญัของ เป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงานก าหนดระยะเวลา
การด าเนินงาน ก าหนดผูรั้บผิดชอบหรือผูด้  าเนินการและก าหนดงบประมาณท่ีจะใชก้ารเขียนแผน 
ดงักล่าวอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของลกัษณะ การด าเนินงาน การวางแผนยงัช่วยให้
เรา สามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นได ้

2. Do (ปฏิบั ติ ต ามแผน )  หมายถึ ง ก ารด าเนินการตามแผน  อาจประกอบด้วย                              
การมีโครงสร้างรองรับ การด าเนินการ (เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ) มีวิธีการ 
ด าเนินการ  (เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียน การสอน มีการแสดง                
ความจ านงขอรับ นักศึกษาไปยงัทบวงมหาวิทยาลัย) และมีผลของการด าเนินการ (เช่น รายช่ือ
นกัศึกษา           ท่ีรับในแตล่ะ ปี )  
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3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบดว้ย            
การประเมินโครงส ร้างท่ี รองรับ  การด า เนินการ การประเมินขั้ นตอนการด าเนินงาน                            
และการ ประเมินผลของ การดา เนินงานตามแผนท่ีไดต้ั้งไวโ้ดยในการประเมินดงักล่าวสามารถ         
ท าได้เอง โดยคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบแผนการด า เนินงานนั้น ๆ ซ่ึงเป็นลักษณะของการ
ประเมินตนเอง โดยไม่จ า เป็นตอ้งตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จา เป็นตอ้งคิด
เคร่ืองมือหรือแบบ ประเมิน ท่ียุง่ยากซบัซอ้น 

 4. Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การน าผลการประเมินมาพฒันาแผน อาจประกอบดว้ย             
การนา ผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบติังานใดท่ีควร ปรับปรุง
หรือ พฒันาส่ิงท่ีดีอยู่แลว้ใหดี้ยิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การดา เนินการใหม่ท่ีเหมาะสม
ส าหรับ การด าเนินการ 
2.3 ทฤษฎีเกีย่วกบัการบัญชี 

2.3.1 หลักการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  หมายถึง แนวทางท่ี
ไดรั้บรองและ ยอมรับเป็นส่วนใหญ่จากผูอ้  านาจหนา้ท่ีในวิชาชีพการบญัชีเพื่อใหน้กับญัชียดึถือ 

2.3.2 มาตรฐานบัญชี ฉบับท่ี 1 มาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเสนองบการเงิน 
ประกอบดว้ยย่อหน้าท่ี 1 ถึง 140 ทุกย่อหน้ามีความส าคญัเท่ากนั และมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
ตอ้งอ่านโดยค านึงถึงขอ้ก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 
ในกรณีท่ีไม่ไดใ้ห้แนวปฏิบติัในการเลือกและการใช้นโยบายการบญัชี ให้กิจการถือปฏิบติัตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับ น้ีก าหนดเกณฑ์การน า เสนองบการเงิน ท่ีจัดท าขึ้ น เพื่ อ
วตัถุประสงคท์ัว่ไปเพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินใน
งวดก่อนๆ ของกิจการและงบการเงินของกิจการอ่ืน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีครอบคลุมถึง
ขอ้ก าหนดโดยรวมของการน าเสนองบการเงิน แนวปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้นต ่า
ส าหรับเน้ือหาท่ีตอ้งแสดงในงบการเงิน 

2.3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบญัชี ระหว่างประเทศฉบบั ท่ี7 เร่ือง งบกระแส
เงินสดขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในใน
การประเมินความสาของกิจการสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสด และรายการเทียบเท่า
เงินสดและความตอ้งการใช้กระแสเงินสดของกิจการในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของ  ผูใ้ช้งบ
การเงิน จะต้องมีการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการ
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เทียบเท่า เงินสดจงัหวะเวลาและความแน่นอนของการก่อให้เกิดเงินสดวตัถุประสงค์ของของ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีคือ เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในอดีตของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดของ กิจการผ่านทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจ าแนกกระแสเงินสดใน
ระหว่างงวดเป็นเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงินกิจการตอ้ง
จดัท างบกระแสเงินสดให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดใน  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีและตอ้งแสดงงบ
แสดงกระแสเงินสดเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินของกิจการท่ี น าเสนอในแต่ละงวดผูใ้ชง้บการเงิน
ของกิจการยอ่มสนใจวา่กิจการก่อใหเ้กิดและใชเ้งินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสดอยา่งไร โดยไม่
ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของกิจกรรมของกิจการและไม่ขึ้นอยู่กบัว่าเงินสดจะถือ เป็นสินคา้ของกิจการ
หรือไม่ ซ่ึงอาจเป็นกรณีของสถาบนัการเงิน กิจการย่อมตอ้งการเงินสดด้วยเหตุผลท่ี  เหมือนกัน
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมหลกัท่ีก่อให้เกิดรายไดข้องกิจการอาจแตกต่างกนัไปนัน่คือกิจการตอ้งการ 
เงินสดเพื่อใช้ในการด าเนินงาน เพื่อช าระภาระผูกพนัและเพื่อจ่ายผลตอบแทนแก่ผูล้งทุนดงันั้น
มาตรฐาน การบญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้ทุกกิจการตอ้น าเสนองบกระแสเงินสดเม่ือใช้ประกอบกับ
ส่วนท่ีเหลือของ งบการเงิน จะให้ขอ้มูลท่ีท า ให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โครงสร้างทางการเงินของกิจการ (ซ่ึงรวมถึงสภาพคล่องและ
ความสามารถในการช าระหน้ี) และ ความสามารถของกิจการในการจดัการเก่ียวกบัจ านวนเงินและ
ระยะเวลาของกระแสเงินสดเพื่อปรับใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และโอกาสขอ้มูล
เก่ียวกบักระแสเงินสดให้ประโยชน์ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงิน
สดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และท าให้ผูใ้ช้งบการเงิน  สามารถน าไปสร้างแบบจ าลองเพื่อ
ประเมินและเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของ  กิจการท่ีต่างกนัรวมทั้ง
ช่วยเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบกนั ไดผ้ลการด าเนินงานท่ีน าเสนอโดย กิจการท่ีแตกต่าง
กนัรวมทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบกนัไดข้องผลการด าเนินงานท่ีน าเสนอ โดย
กิจการท่ีแตกต่างกนัไดเ้น่ืองจากไดต้ดัผลกระทบท่ีเกิดจากการใชว้ิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีแตกต่างกนั  
ส าหรับรายการและเหตุการณ์ท่ีเหมือนกนัออกไปแลว้ขอ้มูลในอดีตของกระแสเงินสด มกัใชเ้ป็น
ตวับ่งช้ีถึงจ านวนเงินระยะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต นอกจากน้ียงัเป็น
ประโยชน ์

ในการใช้ ตรวจสอบความถูกตอ้งของการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตท่ีไดจ้ดัท าใน
อดีตและใชต้รวจสอบ ความสัมพนัธ์ระหว่างความสมารถในการทา ก าไรและกระแสเงินสดสุทธิ
และผลกระทบจากการ เปล่ียนแปลงในระดบัราคารายการเทียบเท่าเงินสดเป็นรายการท่ีกิจการถือ
ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่าย  ช าระภาระผูกพันระยะสั้ นมากกว่าเพื่อการลงทุนหรือเพื่อ
วตัถุประสงคอ่ื์น เงินลงทุนท่ีจะถือไดว้่าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดจะตอ้งพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็น
เงินสดในจ านวนท่ีราบไดแ้ละตอ้งมีความเส่ียงท่ีไม่มี นยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า ดงันั้น 
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โดยปกติเงินลงทุนจะถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดไดก้็ ต่อเม่ือเงินลงทุนนั้น มีวนัครบก าหนดใน
ระยะสั้น กล่าวคือ 3 เดือน หรือนอ้ยกว่านับจากวนัท่ีไดเ้งินมาลงทุน ในหุ้นทุนไม่ถือเป็นรายการ
เทียบเท่าเงินสดเวน้แต่โดยเน้ือหาสาระแลว้เงินลงทุนนั้น เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น ในกรณี
ของหุ้นบุริมสิทธิท่ีซ้ือเม่ือหุ้นนั้นใกลว้นัครบก าหนดและมีการระบุวนัท่ีไถ่ถอนไวอ้ย่างแน่ชดัเงิน
กู้ยืมจากธนาคาร ตามปกติจะพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน แต่ส าหรับในบางประเทศ เงิน
เบิกเกินบญัชีธนาคารท่ีมีลกัษณะจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารเงินสดของ
กิจการใน กรณีเช่นน้ีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจะถือรวมเป็นองคป์ระกอบของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ซ่ึง ขอ้ตกลงกบัธนาคารในลกัษณะน้ีจะเห็นไดจ้ากการท่ียอดคงเหลือในบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร มกัจะมีความผนัผวนจากยอดบวกเป็นยอดเงินเบิกเกินบญัชีกระแสเงินสดไม่รวมการ
เคล่ือนไหวของรายการท่ีประกอบกัน เป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดเน่ืองจาก
องค์ประกอบดังกล่าวเป็นส่วนของการบริหารเงินสด  ของกิจการมากกว่าเป็นส่วนของกิจกรรม
ด าเนินงาน กิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมจดัหาเงิน การบริหาร  เงินสดรวมถึงการน าเงินสด
ส่วนเกินไปลงทุนในการเทียบเท่าเงินสดงบกระแสเงินสดตอ้งแสดงกระแสเงินสดในระหวา่งงวด 
โดยจ าแนกเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมท่ีเกิดการด าเนินงานกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหา
เงินในลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของตนมากท่ีสุดการจ าแนกตามกิจกรรมจะให้ขอ้มูลท่ีท าให้
ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบของกิจกรรมเหล่านั้นมีต่อฐานะการเงินของกิจกรรม
และ จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการได้ข้อมูลน้ียงัอาจใช้เพื่อประเมิน
ความสัมพนัธ์ระหว่าง กิจกรรมเหล่านั้นไดด้ว้ยรายการคา้รายการหน่ึงอาจรวมกระแสเงินสดจาก
หลายกิจกรรมท่ีจดัประเภทต่างกันได้ เช่น ในกรณีท่ีเงินสดท่ีใช้ในการจ่ายช าระเงินกู้ท่ีรวมทั้ง
ดอกเบ้ียและเงินต้นส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ีย อาจจัดเป็นกิจกรรมด าเนินงานและส่วนท่ีเป็นเงินต้น
จดัเป็นกิจกรรมจดัหาเงินจ านวนเงินของกระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงานจะเป็นขอ้บ่งช้ี
ท่ีส าคญัท่ีแสดงถึงความสามารถในการด าเนินงานของกิจการ 

2.3.4 มาตรฐานบัญชี ฉบับ ท่ี  27  (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงิน เฉพาะกิจการ 
ประกอบดว้ยยอ่หนา้ท่ี 1 ถึง 20 ทุกยอ่หนา้มีความส าคญัเท่ากนั มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งอ่าน
โดยค านึงถึงขอ้ก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณี
ท่ีไม่ไดใ้ห้แนวปฏิบติัในการเลือกและการใชน้โยบายการบญัชีให้กิจการถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด(เม่ือมีการประกาศใช)้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดขอ้ก าหนดทางการบัญชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลส าหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินลงทุนในการร่วมคา้และเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
เม่ือกิจการจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ 
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2.3.5  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า ประกอบดว้ย ยอ่หนา้ท่ี1 ถึง 47 ทุกยอ่หนา้มีความส าคญัเท่ากนั และมาตรฐานการบญัชี
ฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ีไม่ไดใ้ห้แนวปฏิบติัในการเลือกและการใชน้โยบายการบญัชีให้ กิจการ
ถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี
การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดวิธีการบญัชีส าหรับเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและวางขอ้ก าหนดในการน าวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติักบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ 

2.3.6 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ประกอบดว้ยย่อหน้าท่ี1 ถึง 57 ทุกย่อหน้ามีความส าคญัเท่ากัน และมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ีตอ้งอ่านโดยค านึงถึงขอ้ก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ีไม่ไดใ้ห้แนวปฏิบติัในการเลือกและการใชน้โยบายการบญัชีให้ กิจการ
ถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี
การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะก าหนดเน้ือหาขั้นต ่าในรายงานทางการเงิน 
ระหว่างกาล รวมท้ังหลักเกณฑ์ในการรับรู้และวดัมูลค่ารายการท่ีน าเสนอในงบการเงินแบบ
สมบูรณ์หรือแบบย่อส าหรับงวดระหว่างกาล การรายงานทางการเงินระหว่างกาลท่ีเช่ือถือไดแ้ละ
ทนัต่อเวลาจะช่วยให้ผูล้งทุน เจา้หน้ี และผูใ้ชง้บการเงินอ่ืนเขา้ใจถึงความสามารถของกิจการใน
การก่อใหเ้กิดก าไรและกระแสเงินสด รวมถึงเง่ือนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ  
 

2.4 งานโครงการท่ีเกีย่วข้อง 
  นางสาวเรืองอุไร ทองอู๋และนางสาวปรางรวีแก้วมาลา  (2558)  การศึกษาวิเคราะห์งบ
การเงินของบริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน )จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน)ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 
30 มิถุนายน 30 กนัยายน 2556 และบริษทัโออิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี-31 มีนาคม  
30 มิถุนายน 30 กนัยายน 2556 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้งหรือวิธีร้อยละของยอดรวมซ่ึงเป็นการ
เปรียบเทียบขอ้มูล3ไตรมาส  พบวา่ 
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 บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์จ ากดั (มหาชน) ดา้นสินทรัพยกิ์จการมีสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 
คือไตรมาส  1  (36.54% ) ไตรมาส 2 ( 35.23%)ไตรมาส 3 (33.07%) แต่เม่ือกิจการพิจารณา
รายละเอียดของสินทรัพย ์พบว่าท่ีเพิ่มสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  สินทรัพย์,เงินสดและงานการ
เทียบเท่าเงินสด         ท่ีลดลง ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ี-สุทธิ,สินคา้คงเหลือ-สุทธิ แสดงว่าบริษทัมี
นโยบายซ้ือสินทรัพย์มากขึ้นจึงท าให้เงินสดลดลง และสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน เพิ่มขึ้ น ด้าน
สินทรัพยถ์าวรท่ีเพิ่มขึ้น คือ ท่ีดิน , อาคารละอุปกรณ์-สุทธิ , สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี,
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน สินทรัพย ์       ท่ีเท่ากนั 
 ด้านหน้ีสิน และส่วนของผู ้ถือหุ้นกิจการใช้แหล่งหน้ีสินหมุนเวียนลดลง  ไตรมาส 1 
(23.99%)ไตรมาส 2 (22.32%)ไตรมาส 3 (17.81%)แต่เม่ือพิจารณารายละเอียดของหน้ีสิน
หมุนเวียนอ่ืน,ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ไตรมาส 1 ลดลงและเพิ่มขึ้นใน ไตรมาส 2 และลดลงอีกใน ไตร
มาส 3 หน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีเพิ่มเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ,ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน,หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน,เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิ  ไตร
มาส 1 และ ไตรมาส  2  เพิ่มขึ้น แต่ลดลงในไตรมาส 3 หน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลงส่วนของผูถื้อหุ้น
กิจการให้แหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น ไตรมาส (57.27%)แต่ลดลงไตรมาส 2 (57.04%)และเพิ่มขึ้นในไตร
มาส 3 (61.60%) 

วีระพงศ์  กิ่งแก้ว  (2557) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์งบการเงินบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด 
(มหาชน) ในการศึกษาพบว่า การศึกษาวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนในแนวตั้ ง กิจการมีการ 
บริหารงานดีท าให้มีผลก าไรเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส / การศึกษาวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนในแนวนอน 
พบวา่ไตรมาส 1 กบั ไตรมาส 2 ดีกว่าไตรมาส 2 กบั ไตรมาส 3 เพราะไตรมาส 1 กบั ไตรมาส 2 มี 
ก าไรเพิ่มขึ้ น แต่ไตรมาส 2 กับไตรมาส 3 มีก าไรลดลง / สรุปผลว่า ในการวิเคราะห์งบก าไร 
ขาดทุนในแนวตั้ งและในแนวนอนของบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) แนวตั้ ง กิจการ 
บริหารงานไดดี้เลยมีผลก าไรเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ไตรมาส แต่ในการวิเคราะห์ในแนวนอน ไตรมาส 1-2 มี 
ก าไรเพิ่มขึ้น แต่ไตรมาส 2-3 กลบัก าไรลดลง / ในการศึกษาพบว่า การศึกษาวิเคราะห์งบแสดง 
ฐานะการเงินในแนวตั้ง สรุปกิจการมีความเส่ียงมากเน่ืองจากกิจการมีหน้ีสินจ านวนเพิ่มขึ้นทุก 
ไตรมาส แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องในการด าเนินงาน / ในการศึกษาพบว่า การศึกษาวิเคราะห์ 
งบแสดงฐานะการเงินในแนวนอน เม่ือเปรียบเทียบ 3 ไตรมาส ไตรมาสท่ี 2-3 ดีกวา่ไตรมาสท่ี 1-2  
เพราะไตรมาสท่ี 2-3 มียอดเพิ่มขึ้น แต่ไตรมาสท่ี 1-2 มียอดลดลง / สรุปผลว่า ในการวิเคราะห์งบ 
แสดงฐานะการเงินในแนวตั้งและในแนวนอนของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ในแนวตั้งยงั 
บริหารงานไม่ค่อยดีเน่ืองจากมีหน้ีสินเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส แต่แนวนอน ไตรมาสท่ี 2-3 มียอด 
เพิ่มขึ้น แต่ไตรมาสท่ี 1-2 มียอดลง มีการพฒันาในการบริหารงานไดดี้ขึ้น 
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ฐิตาภรณ์  สุขเกษม(2557)ศึกษาเร่ือง  การวิเคราะห์งบการเงินบริษัท  พีทีจี  เอ็นเนอยี  
จ ากัด(มหาชน)ในการศึกษาพบว่า  การศึกษาวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนในแนวตั้ง  กิจการมีตน้ทุน
ขายน้อยและ ค่าใช้จ่ายน้อยลงจึงท าให้กิจการมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น / การศึกษาวิเคราะห์งบก าไร
ขาดทุนในแนวนอนเม่ือเปรียบเทียบงบก าไรทั้ง  3  ปีมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มและค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนลดลงท าให้กิจการปรับเปล่ียนการด าเนินท าให้ กิจการมีก าไรเพิ่มขึ้น/สรุปผลว่า ในการ
วิเคราะห์งบก าไรขาดทุนในแนวตั้งและในแนวนอนของบริษทั พีทีจี  เอ็นเนอยี จ ากดั(มหาชน)มี
ก าไรเพิ่มขึ้นทั้งแนวตั้งและแนวนอน/ในการศึกษาพบวา่  การศึกษาวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
ในแนวตั้ง สรุป บริษทั พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน)มีความเส่ียงค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากหน้ีสิน
เพิ่มมาไม่มากและสินทรัพยค์่อนขา้งเคล่ือนไหวช้า กิจการจดัอยู่ในรายการค่อยเป็นค่อยไป/ใน
การศึกษาพบว่า การศึกษาวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินในแนวนอน สรุป บริษทั พีทีจี เอน็เนอย ี
จ ากดั(มหาชน)ใน 3 ปี ปี2553-2555 มียอดเพื่มขึ้นทั้ง 3 ปีแต่ถา้หน้ีสินของปี2554-2555นอ้ยกว่าปี 
2553-2554 แสดงว่าปี 2554-2555 มีสภาพคล่องตวัดีกว่าสรุปผลว่าในการวิเคราะห์แสดงฐานะ
การเงินในแนวตั้งและในแนวนอนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด(มหาชน)แนวตั้งจะมีการ
ด าเนินงานอยา่งค่อยเป็นค่อยไป  แต่แนวนอนในปี 2554-2555 มีสภาพคล่องตวัดีกวา่ 
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บทท่ี 3 
 
 

การด าเนินโครงการ 
 

การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั ทิปโกฟุ้ดส์ จ ากดั 
(มหาชน)คณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือกบริษทั ทิปโกฟุ้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบการธุรกิจประเภท
อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยท าการวิเคราะห์โครงสร้างองคก์ร  เพื่อน ามาวางแผนแกไ้ขปัญหา  
ตลอดจนวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั  โดยมีงบการเงิน ระยะเวลา  3  ไตรมาส / รอบบญัชี   คือ 

ไตรมาส  1  เร่ิมตั้งแต่  1 มกราคม – 31 มีนาคม  พ.ศ.2561 
ไตรมาส  2  เร่ิมตั้งแต่  1 เมษายน –30 มิถุนายน  พ.ศ.2561 
ไตรมาส  3  เร่ิมตั้งแต่  1 กรกฎาคม –30 กนัยายน พ.ศ.2561 

พร้อมทั้งวิเคระห์เปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่งท่ีมีธุรกิจประเภทเดียวกนั 
  คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทัจ าลองและบนัทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชี 
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.1  บริษทั  และระยะเวลา 
  3.2  วิเคราะห์โครงสร้างองคก์ร 
  3.3  วิเคราะห์กระบวนการปฏิบติังาน 
  3.4  วิเคราะห์หลกัการบญัชีของธุรกิจ 
 
3.1  บริษัท  และระยะเวลา 
 บริษัท 
 บริษทั ทิปโกฟุ้ดส์ จ ากดั (มหาชน)   
สถานท่ีตั้ง 118/1 ทิปโกท้าวเวอร์ ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 
10400  สินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 ระยะเวลา 

 งบการเงิน  คือ   รายงานทางบญัชีท่ีแสดงฐานะการเงิน การเปล่ียนแปลงผลการ
ด าเนินงานของกิจการ โดยมีงบการเงิน ระยะเวลา  3  ไตรมาส / รอบบญัชี   คือ  

ไตรมาสท่ี 1-3 ประจ าปี 2561 
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3.2  วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร 

 
ภาพท่ี  1 โครงสร้างองค์กร 

 
 



32 
 

ประวัติความเป็นมาบริษัท 
บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ก่อนหน้าน้ี เป็นท่ีรู้จกัในนาม บริษทั สับปะรดไทย 

จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2519 โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท ปัจจุบัน 
บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท โรงงานอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์   โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ฯ คือกลุ่มผลิตภัณฑ์  สับปะรดกระป๋อง                 
น ้ าสับปะรดคั้น น ้ าสับปะรดเขม้ขน้ เพื่อการส่งออก บริษทัไดเ้ขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยในปี 2532 ภายใตส้ัญลกัษณ์ “TIPCO” ปัจจุบนั บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ นบัเป็นหน่ึงในบริษทัผูน้ า
ผลิตภณัฑ์สับปะรดแปรรูปเพื่อการส่งออกในประเทศไทย นอกจากนั้นบริษทัฯยงัไดมี้การขยาย
การลงทุนเขา้สู่ธุรกิจน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ภายใตบ้ริษทั ทิปโกเ้อฟแอนด์บี จ ากดั และธุรกิจคา้ปลีกน ้ า
ผลไม้ป่ันสด ภายใต้บริษัท ทิปโก้รีเทล จ ากัด นอกจากน้ี บริษัทยงัให้ความส าคัญในการวิจัย               
และพฒันาปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร โดยไดล้งทุนในบริษทั ทิปโกไ้บโอเทค จ ากดั ซ่ึงไดท้ า
การวิจยัและพฒันาขยายสายพนัธุ์พืชและโรงงานสารสกดัพืช ตลอดจนพฒันาสับปะรดสายพนัธุ์
ทิปโกห้อมสุวรรณ ซ่ึงเป็นสิทธิบตัรของทิปโกโ้ดยเฉพาะ 
นโยบายของบริษัท 
 บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม หรือซีเอสอาร์ ดว้ยการก าหนดเป็นนโยบาย “ทิปโก.้..พฒันา
ธุรกิจควบคู่กับส่ิงแวดลอ้มและสังคม” โดยบริษทัเน้นการช่วยเหลือและส่งเสริมโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีให้ผูรั้บการสนับสนุนน าไปสานต่อและ
สร้างประโยชน์ด้านส่ิงแวดลอ้มและสังคม ให้กบัชุนอย่างย ัง่ยืน และเน้นการให้พนักงานมีส่วน
ร่วมกิจกรรมต่างๆน้ีภายใตโ้ครงการ “ทิปโกอ้าสา” 
วิสัยทัศน์ 

เป็นบริษทัท่ีขบัเคล่ือนช้ีน าตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผูมี้ส่วนร่วมทางธุรกิจเพื่อให้พนัธ
กิจเป็นจริง ทิปโกไ้ม่สามารถเป็นเพียงแค่ผูส้นองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคเท่านั้น แต่ตอ้ง
เป็นผูท่ี้ช้ีน าและขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมถึงรูปแบบการใช้
ชีวิตดว้ย และการขบัเคล่ือนช้ีน าตลาดดงักล่าวจะตอ้งน ามาซ่ึงมูลค่าเพิ่มแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่า
จะเป็นพนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ พนัธมิตรผูถื้อหุ้น ผูส้นับสนุนทางการเงินตลอดจนชุมชนและสังคม
กล่าวคือตอ้งน ามาซ่ึงชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นของทุกฝ่าย 
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พนัธกจิ 
 น าสุขภาวะท่ีดีสู่สังคมความหมายของสุขภาวะท่ีดี คือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี
ซ่ึงตอ้งไดม้าจากการด าเนินชีวิตโดยรวมมิใช่จากการเนน้ท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงตอ้งใชท้ั้งวินยั และเวลา
ไม่มีทางลดัดงันั้น ทิปโก ้จึงไม่ใช่บริษทัท่ีมุ่งขายผลิตภณัฑเ์พียงอยา่งเดียวแต่เราเป็นบริษทัท่ีเกิดมา
เพื่อเรียนรู้เขา้ใจการใชชี้วิตของผูค้นและคิดคน้ เพื่อน าเสนอรูปแบบการใชชี้วิตท่ีน ามาซ่ึงสุขภาวะ
ท่ีดีโดยใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการเป็นตวัตอบโจทยข์องการน าสุขภาวะท่ีดีสู่สังคม 
การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
(S) Strength – จุดแข็ง 

1. ต าแหน่งและภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์น ้ าผลไม ้ตราทิปโก ้ความชดัเจนและเป็นท่ียอมรับ
ของผูบ้ริโภค ทั้งในดา้นคุณภาพและรสชาติของสินคา้ 

2. บริษทัมีโรงงานท่ีตั้งอยู  ใกลแ้หล่งวตัถุดิบและมีการใช้ระบบ Contract Farming ท าให้มี
วตัถุดิบป้อนโรงงานอยา่งเพียงพอ ตน้ทุนการขนส่งท่ีต ่าและสามารถควบคุมคุณภาพของ
วตัถุดิบได ้

3. ความหลากหลายของสินคา้ รสชาติ ขนาดภณัฑ ์และ ราคา ท่ีเหมาะกบัลูกคา้แต่ละกลุ่มให้
เลือกมากมาย 

 (W) Weakness – จุดอ่อน 
1. จุดอ่อนเร่ืองการกระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโภคยงัไม่ทัว่ถึง  ในช่องทางจ าหน่ายท่ีเป็นโมเดิร์นเท

รดทั้งหลาย 
2. ทิปโก ้จดัจ าหน่ายผา่นบริษทั ดีธแฮลม์ จ ากดั ขณะท่ีคู่แข่งขนัหลกัจดัจ าหน่ายผา่นบริษทั 

ในเครือ ดงันั้นตน้ทุนการกระจายสินคา้ของทิปโก ้จึงสูงกวา่คู่แข่ง 
(O) Opportunities – โอกาส 

1. พฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีต่ืนตวัต่อกระแสห่วงใยสุขภาพและตอ้งการเพิ่มความสด
ช่ืนเน่ืองจากสภาพอากาศประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ส่งผลให้ตลาดน ้ าผลไมต้ ่ากว่า 25%
โตขึ้นมาก เพราะจุดขายของน ้ าผลไมค้ือ “เพื่อเพิ่มความสดช่ืนแก่ร่างกาย” ซ่ึงมีผลต่อ
แรงจูงใจของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก 

2. ภาวะความเร่งรีบของวิถีชีวิตในปัจจุบนั ท าให้ไม่สะดวกในการรับประทานผกัผลไมส้ด
หรือน ้ าผลไม้ท่ีคั้นสดเอง น ้ าผลไม้พร้อมด่ืมจึงเป็นทางเลือกใหม่ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต การพฒันาคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ให้มีการเก็บรักษาคุณค่าทางสารอาหาร และรสชาติท่ีใกลเ้คียงกบัธรรมชาติท า
ใหน้ ้าผลไมก้ลายเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจมากกวา่เดิม 
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(T) Threats – อุปสรรค 
1. ปริมาณผลผลิตและราคาของวตัถุดิบไม่สามารถคาดการณ์ไดแ้น่นอน เน่ืองจากวตัถุดิบ

ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากภาคเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีขึ้นอยู  กบัปัจจยัฤดูกาล สภาวะ
แวดลอ้ม และอุปสงคอุ์ปทานของสินคา้ ปริมาณผลผลิตและราคาของวตัถุดิบไม่สามารถ
คาดการณ์ไดแ้น่นอน เพราะเกษตรกรมกัจะหนัมาปลูกพืชผลท่ีมีราคาดีพร้อม ๆ กนั 

2. คุณภาพของวตัถุดิบไม่สามารถควบคุมให้สม ่าเสมอได ้100% ทั้งน้ีเพราะผลไมท่ี้น ามาท า
เป็นวตัถุดิบมีแหล่งผลิต ท่ีแตกต่างกนั จึงท าให้เกิดความยากล าบากในการควบคุมรสชาติ
ของน ้าผลไมท่ี้ผลิต 

3. ผลไมบ้างชนิดให้ผลผลิตในช่วงเวลาสั้นๆ ท าให้ตอ้งมีการผลิตล่วงหน้า ส่งผลให้มีการ
เก็บสต็อกน ้ าผลไมเ้ขม้ขน้เป็นจ านวนมาก จะท าให้เกิดปัญหาสินคา้หมดอายุและมีตน้ทุน
ในการเก็บรักษาสินคา้ท่ีเพิ่มมากขึ้น 

4. เน่ืองจากตลาดน ้ าผลไมมี้การขยายตวัของตลาดสูงมาก จึงท าให้ผูป้ระกอบการรายอ่ืนผนั
ตวัเองเขา้มาสู่การทา้ธุรกิจน ้ าผลไมเ้ป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการ 
ท่ีเคยท าธุรกิจทางด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมมาก่อนแลว้ เช่น บริษทัไทยน ้ าทิพย ์บริษทั
เสริมสุข ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีมีช่องทางในการจ าหน่ายท่ีจะมีผลให้ภาวะการแข่งขนัในตลาด
น ้าผลไมรุ้นแรงขึ้นเป็นล าดบั 

 
3.3 การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน 
PDCA เป็นกระบวนการควบคุมคุณภาพของการปฎิบติังาน โดยยึดหลกัการท่ีว่า”งานทุกงาน

จะตอ้งมีขั้นตอนในการท างาน” ซ่ึงคิดคน้โดยวอล์ทเตอร์  ซิวฮาร์ท(Walter Shewhart ) ผูบุ้กเบิก
การใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรม แก้ไขปัญหาจากจุดอ่อนของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) จุดอ่อนเร่ืองการกระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโถคยงัไม่ทัว่ถึง ในช่องทางจ าหน่ายท่ีเป็นโมเดิร์น
เทรดทั้งหลาย 

3.3.1 การวางแผน (Plan) 
1.วางแผนเพิ่มการจดัจ าหน่ายสินคา้โดยการเพิ่มบริษทัในเคร่ือเพื่อลดตน้ทุนในการจดัส่ง 
2. วางแผนเพื่อขยายการจดัจ าหน่ายใหเ้พื่มมากขึ้น 
3.3.2 ปฎิบัติ (Do) 
1.จดัหาบริษทัเพื่อการขนส่งในเคร่ือขึ้นมา 
2.เพื่มจุดการจดัส่งสินคา้ในพื่นท่ีอ่ืนๆเพื่มมากขึ้น 
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3.3.3 การตรวจสอบ (Check) 
1.ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัขนส่งวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้
2.ส ารวจการตอบรับจากผูบ้ริโภคในพื่นท่ีท่ีเพื่มการจดัจ าหน่าย 
3.3.4 การปรับปรุง (Act) 
1.น าขอ้สรุปจากการตรวจสอบมาปรับปรุงการด าเนินการใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
3.4  การวิเคราะห์หลกัการบัญชีของธุรกจิ 
              3.3.1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1  เร่ืองการน าเสนองบการเงิน 
              บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน)  ใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การ
น าเสนองบการเงิน เพื่อสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งบการเงินซ่ึงไม่อยู่ในฐานะท่ีจะเรียกร้องให้
กิจการจดัท ารายงานท่ีมีการดดัแปลงตามความตอ้งการขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้มัน่ใจว่างบ
การเงินดังกล่าวจะสามารถเปรียบเทียบได้กบังบการเงินในงวดก่อนๆ ว่ามีผลก าไรเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของกิจกรและเปรียบเทียบงบการเงินกบักิจการอ่ืนและเปรียบเทียบก าไรทางดา้นการตลาด
เพื่อจดัท ารายงานส าหรับผูใ้ชภ้ายนอกและรายงานส าหรับผูใ้ชภ้ายในการเงิน 

3.3.2  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน)  ใช้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  7 เร่ือง งบกระแสเงิน

สดกระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ความสามารถของกิจการในการก่อใหเ้กิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และความตอ้งการใช้
กระแสเงินสดของกิจการ ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงิน จะตอ้งมีการประเมิน
ความสามารถของกิจการ ในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จงัหวะเวลาและ
ความแน่นอนของการก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าว วตัถุประสงค์ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี คือ 
เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในอดีตของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ
กิจการ ผ่านทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจ าแนกกระแสเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลาเป็นเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน 

3.3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 
บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)  ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง งบการเงิน

เฉพาะกิจ มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดขอ้ก าหนดทางการบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลส าหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อยเงินลงทุนในการร่วมคา้และเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
เม่ือกิจการจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ 
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3.3.4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน)  ใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้า มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดวิธีการบัญชี
ส าหรับเงินลงทุนใน บริษทัร่วมและวางขอ้ก าหนดในการน าวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติักบัเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

3.3.5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)  ใช้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลาจะช่วยให้ผู ้
ลงทุนเจา้หน้ีและผูใ้ช้งบการเงินอ่ืนเขา้ใจถึงความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดก าไรและ
กระแสเงินสดรวมถึงเง่ือนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ 
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บทท่ี  4   
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
                     การวิเคราะห์งบการเงิน คือ การใช้เคร่ืองมือต่างๆ มาประเมินผลด าเนินงานของ
บริษัทโดยพิจารณาจากงบการเงิน ให้ทราบถึงฐานะและความมั่นคงของบริษัทนั้ นๆ เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 
 
การวิเคราะห์งบการเงินมีจุดประสงค์ดังนี ้ 
          1.  การหาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 
          2.  การน าขอ้เทจ็จริงท่ีไดม้าใชป้ระกอบการตดัสินใจหรือเสนอแนะแนวทางการตดัสินใจ 
          
การวิเคราะห์งบการเงินมีจุดมุ่งหมายพอสรุปได้ดังนี้ 
          1.  เพื่อเป็นเคร่ืองมือกลัน่กรองเบ้ืองตน้ส าหรับการตดัสินใจโดยเฉพาะเร่ืองการลงทุน 
         2.  เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการวินิจฉยัปัญหาในการบริหารงาน ฐานะการเงินและปัญหาอ่ืนๆ  
              ท่ีอาจเกิดขึ้น 
         3.  เป็นขอ้มูลประกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละฝ่าย 
         4.  เป็นเคร่ืองมือช่วยพยากรณ์ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานในอนาคตและการ 
              เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบต่างๆ 
 
การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 
                 อัตราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบการเงิน ซ่ึงเกิดจากการ
เปรียบเทียบโดยการน ารายการท่ีปรากฏในงบการเงินส าหรับระยะเวลาหน่ึงมาสัมพนัธ์กนัในรูป
สัดส่วนหรืออตัราร้อยละ 
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์งบการเงิน 
            1.  เจ้าหนี ้หมายถึง บุคคลภายนอกท่ีใหกิ้จการกูย้มืเงินมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ เจา้หน้ีจะ
วิเคราะห์งบการเงินของลูกหน้ีเพื่อพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ี ความสามารถในการหา
ก าไรและลกัษณะการไดม้าและการใชไ้ปของเงินทุน 
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            2.  ผู้ลงทุนท่ัวไป  หมายถึง ผู ้ท่ีมีเงินออมและพร้อมท่ีจะลงทุนในธุรกิจ จะวิเคราะห์
ความสามารถในการหาก าไรทั้งปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง
จากการลงทุน 
            3.  ผู้บริหาร มีหนา้ท่ีและตอ้งรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ
จึงตอ้งการการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อพิจารณาถึงปัญหาและโอกาสของกิจการส าหรับการ
ก าหนดแผนด าเนินการต่อไป 
             4.  หน่วยงานรัฐบาล หมายถึง การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อไดข้อ้มูลท่ีจะน ามา
ประกอบการพิจารณานโยบายต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจและผูบ้ริโภค 
             5.  นักวิชาการ หมายถึง การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการเพื่อน ามาศึกษาและให้
ขอ้เสนอแนะตลอดจนจดัท าขอ้มูลท่ีส าคญัๆ เพื่อการศึกษาและงานวิจยัซ่ึงเป็นประโยชน์แก่วงการ
การศึกษาและวงการธุรกิจ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินมี 5 ประเภทดังนี้ 
              1.  การวิเคราะห์งบการเงินโดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 
              2.  การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวนอน 
              3.  การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวตั้ง 
              4.  การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวโนม้ 
              5.  การวิเคราะห์โดยจกัท างบกระแสเงินสด 
 
4.1  งบการเงิน ของ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

-ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
            - ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
            - ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม
บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด   ในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงิน
ประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ัง
ล่าสุด ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บ
การเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาล       
ฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) และ บริษทัย่อยและไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ                
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มี
ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
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ใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

          ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปได้
ดงัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง 
สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชี   
ท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้  
ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ี 
ได้ก าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า     
โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิ
ไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการ
ตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณ
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ี
เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 4) 

    

อายุห น้ีคงค้างนับจาก
วนัท่ีถึงก 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 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีไม่
เกีย่วข้องกัน       
อายหุน้ีคงคา้งนบัจาก
วนัท่ีถึงก 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 เดือนขึ้นไป 751 751 - - 

รวม 429,797 488,605 950 10,110 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (751) (751) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการ
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ  429,046 487,854 950 10,110 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 429,215 491,058 34,344 35,389 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีอ่ื้น       
ลู ก ห น้ี อ่ื น  - กิ จ ก า ร ท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 163 100 8,041 2,742 
ลูกห น้ี อ่ืน  - กิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั 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 
รวมลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 462,755 573,738 43,580 39,580 
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4. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทั
บริษทัย่อยและกิจการ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ     สรุป
ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
นโยบายการ
ก าหนด
ราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกับบริษัท
ย่อย 

     

(ตัดออกจากงบการเงิน รวม
แลว้) 

     

ขายสินคา้ - - 94 97 ราคาตน้ทุน
บวกก าไร
ส่วนเพิ่ม 

รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ - - 19 7 ราคาท่ีตก
ลงร่วมกนั 

เงินปันผลรับ - - 27 -  
ซ้ือสินคา้ - - - 7 ราคาตน้ทุน

บวกก าไร
ส่วนเพิ่ม 

รายการธุรกจิกบับริษัทท่ี
เกีย่วข้องกัน 

     

ขายสินคา้ - 1 - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 10 11 3 4 ราคาตลาด 
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 ย อ ด ค ง ค้ า ง ร ะ ห ว่ า ง บ ริ ษั ท ฯ แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย แ ล ะ กิ จ ก า ร ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั น                                      
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 

  (ตรวจสอบ
แลว้) 

 (ตรวจสอบ
แลว้) 

ลู กห นี้ ก าร ค้ าแล ะลู กห นี้ อ่ื น  - 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  
(หมายเหตุ 3) 

    

บริษทัยอ่ย - - 41,435 28,021 
บริษทัร่วม 74 1,341 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน (มีผูถื้อหุ้นและ
กรรมการร่วมกนั) 258 1,963 - - 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อ่ืน  - 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 332 3,304 41,435 28,021 

     
     
เงิน ให้กู้ ยืม ระยะ ส้ันแก่กิจการ             
ท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 52,000 8,000 
รวมเงินให้กู้ ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ี
เกีย่วข้องกนั - - 52,000 8,000 
     
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการท่ี
เกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน (มีผูถื้อหุ้นและ
กรรมการร่วมกนั) 2,499 615 1,391 494 
รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการท่ี
เกีย่วข้องกนั 2,499 615 1,391 494 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบ
แลว้) 

 (ตรวจสอบ
แลว้) 

เงินประกนั - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน (มีผูถื้อหุ้นและ
กรรมการร่วมกนั) 8,098 8,128 2,828 2,828 
ร ว ม เงิ น ป ร ะ กั น  - กิ จ ก า ร ท่ี
เกีย่วข้องกนั 8,098 8,128 2,828 2,828 
     
เจ้ าหนี้ ก ารค้ าและ เจ้ าหนี้ อ่ื น  - 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 139 26,556 
บริษทัร่วม - 824 - 554 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน (มีผูถื้อหุ้นและ
กรรมการร่วมกนั) 4,291 2,210 1,283 485 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 4,291 3,034 1,422 27,595 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ย อ ด ค ง ค้ า ง ข อ ง เงิ น ให้ กู ้ ยื ม ร ะ ห ว่ า ง บ ริ ษั ท ฯ แ ล ะ กิ จ ก า ร ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั น                                              
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืม
ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2560 

 
เพิ่มขึ้น                    
ระหวา่ง
งวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 
2561 

  
(ตรวจสอบ

แลว้)  
 

 
บริษทั ทิปโก ้รีเทล บริษทัยอ่ย 8,000 22,000 - 30,000 
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 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2560 

 
เพิ่มขึ้น                    
ระหวา่ง
งวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 
2561 

  
(ตรวจสอบ

แลว้)  
 

 
จ ากดั 
บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอป
เป้ิล 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 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 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 
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5. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บส าหรับ งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 78,437 892 
กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาทุนของ
สินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บระหวา่งงวด  (2,038) (232) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 76,399 660 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 ในระหว่างไตรมาสปัจจุบัน บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากัด    
และ บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั จ านวน 20 ลา้นบาท และ 7 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษทัย่อยในปี 2560 

 จากมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 เก่ียวกับการปรับโครงสร้าง
กิจการโดยการโอนส่วนงานส าหรับการแปรรูปผลไมใ้ห้แก่บริษทัย่อยของบริษทัฯ ในเดือน
ตุลาคม 2560 บริษทัฯได้ด าเนินการโอนกิจการดังกล่าวเสร็จส้ินแลว้ ดังนั้นบริษทัฯจึงจดั
ประเภทผลการด าเนินงานของส่วนงานดงักล่าวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 เป็นการด าเนินงานท่ียกเลิกและแยกไวเ้ป็น “ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ี
ยกเลิก” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการแสดง
รายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

 ผลการด าเนินงานของส่วนงานส าหรับการแปรรูปผลไมท่ี้แสดงไวเ้ป็น “ก าไรส าหรับงวด
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
รายได้  
รายไดจ้ากการขาย 572,715 
รายไดอ่ื้น 415 

รวมรายได้ 573,130 

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

รวมค่าใช้จ่าย 454,205 

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ 118,925 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)  

   ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 0.25 

 รายได้และค่าใช้จ่ายขา้งต้นถูกปันส่วนตามหลกัเกณฑ์และข้อสมมติฐานท่ีผูบ้ริหารของ
บริษทัฯก าหนดบริษทัฯไม่ไดแ้ยกแสดงกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก เน่ืองจาก
บริษทัฯไม่สามารถแยกแสดงกระแสเงินสดของการด าเนินงานดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจน 

7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

7.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบ

แลว้) 
 (ตรวจสอบ

แลว้) 
ราคาทุน 644,930 644,930 644,930 644,930 
มูลค่าตามบญัชีตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย 

3,030,079 3,030,378 - - 
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7.2 ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร
จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมดงักล่าวใน
งบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                 
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหว่าง
งวด 

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

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเป ล่ียนแปลงของบัญ ชี ท่ี ดิน  อาคารและ อุปกรณ์ส าห รับงวดสาม เดือน                  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 
2561 1,970,631 367,072 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 111,381 92,638 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่า
สุทธิตามบญัชี  ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดั
จ าหน่าย (1,089) (1,037) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (59,142) (7,291) 
กลับ ร ายก ารค่ า เผื่ อ ก ารด้อ ยค่ าขอ ง
เคร่ืองจกัร 29,000 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2561 2,050,781 451,382 
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 ในระหว่างไตรมาสปัจจุบนั บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดก้ลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
เคร่ืองจกัร ส่วนหน่ึงจ านวน 29 ลา้นบาท และแสดงไวใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวม 

9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบ
แลว้) 

 (ตรวจสอบ
แลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั (หมายเหตุ 4) 

- - 106 3,680 

เจ้ าห น้ี ก ารค้ า  - กิ จ ก าร ท่ี ไ ม่
เก่ียวขอ้งกนั 

339,264 304,269 23,343 25,854 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
(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. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 ก า ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง บั ญ ชี เ งิ น กู้ ยื ม ร ะ ย ะ ย า ว ส า ห รั บ ง ว ด ส า ม เ ดื อ น                                             
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 906,950 573,645 
กูเ้พิ่มในระหวา่งงวด 163,484 163,484 
จ่ายคืนเงินกู ้ (38,125) (10,300) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 1,032,309 726,829 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (212,500) (101,200) 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี 819,809 625,629 
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ในเดือนกุมภาพันธ์  2561 บริษัทฯได้ท าสัญญากู้เงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง             
เพื่ อใช้ เป็น  ทุนหมุน เวียนในการด า เนิน กิจการห รือใช้ ในการก่อส ร้างโรงงาน                    
โดยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นจ านวนเงิน 500 ลา้นบาท มีก าหนดระยะเวลา 6 ปี เงินกูย้ืมน้ี      
มีอัตราดอกเบ้ี ยอ้างอิงกับอัตรา THBFIX และมีก าหนดช าระคืน เป็นรายไตรมาส                 
โดยงวดแรกมีก าหนดช าระคืนภายในเดือนท่ี  13 นับจากวนัเบิกใช้วงเงินงวดกู้   งวดแรก 
และตอ้งช าระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียให้เสร็จส้ินภายใน 6 ปีนบัจากวนัเบิกรับเงินกูง้วดแรก 
ทั้งน้ีในเดือนมีนาคม 2561 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้เป็นจ านวนเงิน 163 ลา้นบาท 
เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เงินกูย้มื และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตามอัตรา          
ท่ีก าหนดในสัญญา การหา้มก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นบางส่วน เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็น
จ านวน  337 ลา้นบาท 

 เง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้

 บริษทัฯและบริษทัย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวเช่นเดียว          
กบัท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยกเวน้เง่ือนไข
เพิ่มเติมของสัญญากูเ้งินใหม่ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

11. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) การค ้าประกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ข) การจ านองสินทรัพยข์องบริษทัฯ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 สินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดิน 73 47 26 - 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 244 134 115 - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 116 125 - - 

ค) การมีขอ้จ ากดัวา่บริษทัฯจะไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัต่อทรัพยสิ์น 

ง) บริษทัฯและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงให้การค ้ าประกันหนังสือค ้ าประกันของธนาคารท่ี
ธนาคารออกใหก้บับริษทัย่อยแห่งอ่ืนของกลุ่มบริษทั 

12. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (5,040) - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (4,688) (6,886) (1,578) (3,318) 

ใชป้ระโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมา
ระหวา่งงวด - (12,891) - (12,891) 

ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (9,728) (19,777) (1,578) (16,209) 



53 
 

13. ส่วนงานด าเนินงาน 

 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 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 359 570 589 674 30 23 978 1,267 

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

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้       (1) 124 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       72 295 

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

ก าไรส าหรับงวด       50 388 

53 
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 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

ขายสินคา้ในประเทศ 
ขายสินคา้ใน
ต่างประเทศ งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้จากการขายและการ
ใหบ้ริการ 

565 662 
413 605 978 1,267 

ก าไรขั้นตน้ 193 251 24 163 217 414 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 

14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

14.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง และ
การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 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 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและโกดงั การเช่ารถ การเช่า
เคร่ืองใชส้ านักงาน รวมทั้งสัญญาจา้งบริการต่างๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการ
จ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาดงักล่าวดงัน้ี 
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(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 - - 

14.3 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ป็นจ 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. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 
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งบการเงินรวม 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปลี่ยนเฉล่ีย                             

สกุลเงิน 

31 
มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม                       
2560 

31 
มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม                       
2560 

31 
มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม                       
2560 

 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

4 4 1 1 31.23 32.68 

เยนญ่ีปุ่ น - - 0.2 - 0.29 0.29 
ยโูร 0.1 - 0.2 - 38.44 39.03 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงครบก าหนดภายในหน่ึงปี
คงเหลือดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน 
จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน 
ท่ีขาย 

จ านวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

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 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน 
จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน 
ท่ีขาย 

จ านวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

2 4 - - 32.49 - 34.02 32.55 

ยโูร - 1 - 1 - 39.56 

16. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติ    
ให้จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเงินปันผลทั้งส้ิน361,934,730 บาท 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปในระหว่างปี 2560 แล้วในอัตราหุ้นละ           
0.25 บาท จึงคงเหลือ เงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2560ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผล
จ านวน 241,289,820 บาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 20 เมษายน 2561  

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการ เงิน ระหว่ างกาล น้ี ได้ รับอนุ มั ติ ให้ ออกโดยกรรมการผู ้ มี อ  านาจของบ ริษัทฯ                            
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                             

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)           

และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
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ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง

กาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้

เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย                

การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์

เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้ นตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบ

ทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 6 เก่ียวกบัการโอนส่วนงานส าหรับ

การแปรรูปผลไม้ให้แก่บริษทัย่อยในปี 2560 ทั้ งน้ี ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณี

ขา้งตน้น้ีแต่อยา่งใด  
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งบการเงินประจ าไตรมาสท่ี 1 เร่ิมตั้งแต่  1 มกราคม – 31 มีนาคม  พ.ศ.2561  
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม
บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด   ในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงิน
ประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ัง
ล่าสุด ดังนั้ นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์          
และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว             
ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) และ  บริษัทย่อยและได้จัดท าขึ้ นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวม         
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมี         
ผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
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เป็ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ อ ธิ บ า ย ใ ห้ ชั ด เจ น เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ใ น                                       
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั
น้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

          ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุป    
ไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง 
สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชี   
ท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้  
ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ี      
ได้ก าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า     
โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิ
ไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการ
ตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่าง
การประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณ
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้อง
กนั (หมายเหตุ 4) 

    

อายุหน้ีคงค้างนับจากวนัท่ีถึง
ก าหนดช าระ 

    

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 72 2,769 29,373 25,112 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 87 435 1,232 167 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 159 3,204 30,605 25,279 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีไม่
เกีย่วข้องกัน       
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึง
ก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 369,520 428,697 488 10,110 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 127,061 59,003 6 - 
3 - 6 เดือน 9,124 142 - - 
6 - 12 เดือน 75 12 - - 
เกิน 12 เดือนขึ้นไป 761 751 - - 

รวม 506,541 488,605 494 10,110 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (779) (751) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ  505,762 487,854 494 10,110 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 505,921 491,058 31,099 35,389 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

ลูกหนีอ่ื้น       
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุ 4) 104 100 7,662 2,742 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนั 40,561 79,007 21 1,363 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 40,665 79,107 7,683 4,105 
เงินทดรองพนกังาน 2,713 641 1,330 56 
รายไดค้า้งรับ 2,227 2,932 - 30 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 45,605 82,680 9,013 4,191 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
- สุทธิ 551,526 573,738 40,112 39,580 

 
4. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทั 
บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

 งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวม
แลว้) 

     

ขายสินคา้ - - 83 105 ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วน
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

 งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
เพิ่ม 

ค่าเช่ารับ - - - 1 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ - - 19 4 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ - - - 3 ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วน

เพิ่ม 
เงินปันผลรับ - - 27 -  
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ขายสินคา้ 1 - - - ราคาตลาด 
เงินปันผลรับ - - 333 222  
รายการธุรกจิกบับริษัทท่ี
เกีย่วข้องกัน 

     

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 11 11 4 4 ราคาตลาด 
  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

 งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวม
แลว้) 

     

ขายสินคา้ - - 177 202 ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพิ่ม 

ค่าเช่ารับ - - - 1 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ - - 38 11 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ - - - 10 ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วน

เพิ่ม 
เงินปันผลรับ - - 27 -  
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

 งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
ขายสินคา้ 1 - - - ราคาตลาด 
เงินปันผลรับ - - 333 222  
รายการธุรกจิกบับริษัทท่ี
เกีย่วข้องกัน 

     

ขายสินคา้ - 1 - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 21 22 7 8 ราคาตลาด 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 และวนัท่ี                              31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

  (ตรวจสอบ
แลว้) 

 (ตรวจสอบ
แลว้) 

ลู กห นี้ ก าร ค้ าแล ะลู กห นี้ อ่ื น  - 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  
(หมายเหตุ 3) 

    

บริษทัยอ่ย - - 38,267 28,021 
บริษทัร่วม 95 1,341 - - 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน (มีผูถื้อหุ้น
และกรรมการร่วมกนั) 168 1,963 - - 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 263 3,304 38,267 28,021 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

  (ตรวจสอบ
แลว้) 

 (ตรวจสอบ
แลว้) 

 
เงินให้กู้ ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ี
เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 43,500 8,000 

รวม เงิน ให้ กู้ ยื ม ระยะ ส้ั น แ ก่
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - - 43,500 8,000 

     
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการท่ี
เกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน (มีผูถื้อหุ้น
และกรรมการร่วมกนั) 1,403 615 359 494 

รวม ค่าใช้ จ่ าย จ่าย ล่วงห น้ า - 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 1,403 615 359 494 

     
เงินประกนั - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน (มีผูถื้อหุ้น
และกรรมการร่วมกนั) 8,098 8,128 2,828 2,828 

ร ว ม เงิ น ป ร ะ กั น  - กิ จ ก าร ท่ี
เกีย่วข้องกนั 8,098 8,128 2,828 2,828 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

  (ตรวจสอบ
แลว้) 

 (ตรวจสอบ
แลว้) 

 
 
เจ้ าหนี้ ก าร ค้ าและ เจ้ าหนี้ อ่ื น  - 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 27 26,556 
บริษทัร่วม - 824 - 554 
บริษัทท่ี เก่ียวข้องกัน (มีผู ้ถือหุ้น
และกรรมการร่วมกนั) 2,666 2,210 326 485 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 2,666 3,034 353 27,595 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียด
ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 

ลกัษณะ
ความสัมพั

นธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2560 

 
เพิ่มขึ้น                    
ระหวา่ง
งวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 
2561 

  
(ตรวจสอบ

แลว้)  
 

 
บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั บริษทัยอ่ย 8,000 35,500 - 43,500 
บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอป
เป้ิล จ ากดั บริษทัยอ่ย - 115,000 

(115,000) 
- 

บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ 
จ ากดั บริษทัยอ่ย - 5,000 

(5,000) 
- 

รวม  8,000 155,500 (120,000) 43,500 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9 6 6 6 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 - - - 
รวม 10 6 6 6 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23 15 16 13 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 - 1 
รวม 24 16 16 14 

5. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ              
ท่ีจะไดรั้บส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 78,437 892 
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บบนัทึกระหวา่งงวด                              
(กลบัรายการ)  (2,592) 21 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 75,845 913 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 ในระหว่างวด บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ ากดั และ บริษทั ทิปโก ้
ไบโอเทค็ จ ากดั จ านวน 20 ลา้นบาท และ 7 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษทัย่อยในปี 2560 

 จากมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 เก่ียวกับการปรับโครงสร้าง
กิจการโดยการโอนส่วนงานส าหรับการแปรรูปผลไมใ้ห้แก่บริษทัย่อยของบริษทัฯ ในเดือน
ตุลาคม 2560 บริษทัฯได้ด าเนินการโอนกิจการดังกล่าวเสร็จส้ินแลว้ ดังนั้นบริษทัฯจึงจดั
ประเภทผลการด าเนินงานของส่วนงานดงักล่าวส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิ ถุนายน  2560 เป็ นการด า เนิน งาน ท่ี ยก เลิกและแยกไว้เป็ นก าไรส าห รับงวด                    
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จากการด าเนินงานท่ียกเลิก” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการ                
อยา่งไรก็ตามการแสดงรายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานส าหรับการแปรรูปผลไมท่ี้แสดงไวเ้ป็น “ก าไรส าหรับงวดจากการ
ด าเนินงานท่ียกเลิก” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2560 

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2560 

รายได้  
 

รายไดจ้ากการขาย 573,444 1,146,159 
รายไดอ่ื้น 10,755 11,170 

รวมรายได้ 584,199 1,157,329 

ค่าใช้จ่าย   
ตน้ทุนขาย 433,116 851,797 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 23,581 45,521 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 18,186 31,770 

รวมค่าใช้จ่าย 474,883 929,088 

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ 109,316 228,241 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)   
   ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานจากการ 

ด าเนินงานท่ียกเลิก 0.23 0.47 

 รายได้และค่าใช้จ่ายขา้งต้นถูกปันส่วนตามหลกัเกณฑ์และข้อสมมติฐานท่ีผูบ้ริหารของ
บริษทัฯก าหนดบริษทัฯไม่ไดแ้ยกแสดงกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก เน่ืองจาก
บริษทัฯไม่สามารถแยกแสดงกระแสเงินสดของการด าเนินงานดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจน 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

7.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

  (ตรวจสอบ
แลว้) 

 (ตรวจสอบ
แลว้) 

ราคาทุน 644,930 644,930 644,930 644,930 
มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนได้
เสีย 

2,816,321 3,030,378 - - 

7.2 ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯ 
รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจาก
บริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                 
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหว่าง
งวด 

 2561 2560 2561 2560 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน) 28,615 81,794 332,893 221,929 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                 
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ระหวา่งงวด 

 2561 2560 2561 2560 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน) 100,519 376,336 332,893 221,929 

 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเป ล่ี ยนแปลงของบัญ ชี ท่ี ดิน  อาคารและ อุปกรณ์ ส าห รับ งวดหก เดือน                        
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 1,970,631 367,072 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 421,506 371,797 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี  ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (1,483) (1,183) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (118,666) (14,671) 
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัร 29,000 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 2,300,988 723,015 

 ในระหว่างงวด บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัร
ส่วนหน่ึง     จ านวน 29 ลา้นบาท และแสดงไวใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวม 
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9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบ
แลว้) 

 (ตรวจสอบ
แลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั (หมายเหตุ 4) 

- - 15 3,680 

เ จ้ า ห น้ี ก า ร ค้ า  – กิ จ ก า ร                     
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

335,232 304,269 37,783 25,854 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
(หมายเหตุ 4) 

2,666 3,034 338 23,915 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 290,246 351,603 17,044 33,640 
อ่ืนๆ 220,474 146,475 120,216 15,561 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 848,618 805,381 175,396 102,650 

10. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 906,950 573,645 
กูเ้พิ่มในระหวา่งงวด 254,326 254,326 
จ่ายคืนเงินกู ้ (91,250) (35,600) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 1,070,026 792,371 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (262,500) (151,200) 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 807,526 641,171 
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ในเดือนกุมภาพันธ์  2561 บริษัทฯได้ท าสัญญากู้เงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง             
เพื่อใช้เป็น ทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการหรือใช้ในการก่อสร้างโรงงาน โดยมีวงเงิน
กู้ยืมระยะยาวเป็นจ านวนเงิน 500 ล้านบาท มีก าหนดระยะเวลา 6 ปี เงินกู้ยืมน้ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียอ้างอิงกับอัตรา THBFIX และมีก าหนดช าระคืนเป็นรายไตรมาส โดยงวดแรก         
มีก าหนดช าระคืนภายในเดือนท่ี 13 นับจากวนัเบิกใช้วงเงินงวดกู้   งวดแรก และตอ้งช าระ
คืน เงินกู้พ ร้อมดอก เบ้ี ยให้ เส ร็จ ส้ินภายใน  6 ปีนับจากวัน เบิ ก รับ เงินกู้งวดแรก                            
ทั้ งน้ีในระหว่างงวด บริษัทฯได้เบิกเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วเป็นจ านวนเงิน 254 ล้านบาท                  
เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เงินกูย้มื และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตามอัตรา           
ท่ีก าหนดในสัญญา การหา้มก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นบางส่วน เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้
เป็นจ านวน 246 ลา้นบาท 

 เง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้

 บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวเช่นเดียว            
กบัท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้เง่ือนไข
เพิ่มเติมของสัญญากูเ้งินใหม่ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

11. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) การค ้าประกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ข) การจ านองสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 สินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดิน 73 47 26 - 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 318 134 194 - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 108 125 - - 

ค) การมีขอ้จ ากดัวา่บริษทัฯจะไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัต่อทรัพยสิ์น 

ง) บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงให้การค ้ าประกันหนังสือค ้ าประกันของธนาคาร           
ท่ีธนาคารออกใหก้บับริษทัย่อยแห่งอ่ืนของกลุ่มบริษทั 

12. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560      
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 2,958 (2,458) - - 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปี

ก่อน (30,001) - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว 1,124 1,000 74 (659) 

ใชป้ระโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมาระหวา่ง
งวด - (18,010) - (18,010) 

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (25,919) (19,468) 74 (18,669) 
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13. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น     

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 77.1 0.16 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 77.1 0.16 

    
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น     

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 241.3 0.50 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 241.3 0.50 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (2,082) (2,458) - - 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (30,001) - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการกลบัรายการ              
ผลแตกต่างชัว่คราว (3,564) (5,886) (1,504) (3,977) 

ใชป้ระโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมาระหวา่งงวด - (30,901) - (30,901) 

ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (35,647) (39,245) (1,504) (34,878) 
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14. ส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกัและผลไม้ เคร่ืองด่ืม อื่น ๆ  งบการเงินรวม  
2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 454 585 571 665 34 35 1,059 1,285 

ก าไรขั้นต้น 26 149 146 215 11 10 183 374 
รายไดอ้ื่น       33 27 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (157) (151) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (119) (116) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้       (60) 134 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       29 82 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ   
ภาษีเงินได้       (31) 216 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (13) (15) 
ภาษีเงินได ้       (26) (20) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด       (70) 181 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกั และ
ผลไม้ เคร่ืองด่ืม อ่ืน ๆ งบการเงินรวม  

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 813 1,155 1,160 1,333 64 64 2,037 2,552 

__________________________ก าไรขั้นต้น 40 312 340 457 20 19 400 788 
รายไดอ่ื้น       57 45 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (317) (351) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (201) (224) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้ 

    

  (61) 258 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       101 376 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้       40 634 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (24) (26) 
ภาษีเงินได ้       (36) (39) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด       (20) 569 
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 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 
2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ขายสินคา้ใน

ประเทศ 
ขายสินคา้ใน
ต่างประเทศ งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้จากการขายและการ
ใหบ้ริการ 

555 635 504 
650 

1,059 
1,285 

ก าไรขั้นตน้ 127 216 56 158 183 374 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ขายสินคา้ใน

ประเทศ 
ขายสินคา้ใน
ต่างประเทศ งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,120 1,297 917 1,255 2,037 2,552 

ก าไรขั้นตน้ 320 467 80 321 400 788 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 

15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
และการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ คงเหลือเป็นจ านวนเงินดงัน้ี 
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(หน่วย: ลา้น) 
สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บาท 43 263 3 239 
ยโูร - 3 - 3 

 

15.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าอาคารและโกดัง การเช่ารถ            
การเช่าเคร่ืองใชส้ านกังาน รวมทั้งสัญญาจา้งบริการต่างๆ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาดงักล่าวดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

จ่ายช าระภายใน     
1 ปี 68 65 16 18 
2 ถึง 5 ปี 93 74 6 3 
มากกวา่ 5 ปี - 1 - - 

 

15.3 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยู่เป็นจ านวน
เงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือค ้าประกนั 29 33 8 14 
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16. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  
 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปลี่ยนเฉล่ีย                             

สกุลเงิน 

30 
มิถุนายน 
2561 

31 
ธนัวาคม                       

2560 

30 
มิถุนายน 
2561 

31 
ธนัวาคม                       

2560 

30 
มิถุนายน 
2561 

31 
ธนัวาคม                       

2560 

 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 

 
 (ตรวจสอบ

แลว้) 
 (ตรวจสอบ

แลว้) 
 (ตรวจสอบ

แลว้) 
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

7 4 1 1 33.17 32.68 

เยนญ่ีปุ่ น - - 1 - 0.30 0.29 
ยโูร 0.1 - 3 - 38.49 39.03 

 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปลี่ยนเฉล่ีย 

สกุลเงิน 

30 
มิถุนายน 
2561 

31 
ธนัวาคม                       

2560 

30 
มิถุนายน 
2561 

31 
ธนัวาคม                       

2560 

30 
มิถุนายน 
2561 

31 
ธนัวาคม                       

2560 

 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 

 
 (ตรวจสอบ

แลว้)  
(ตรวจสอบ

แลว้) 
 (ตรวจสอบ

แลว้) 
ยโูร - - 3 - 38.49 - 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงครบก าหนดภายใน
หน่ึงปีคงเหลือดงัน้ี 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน 
จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน 
ท่ีขาย 

จ านวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

4 - - - 31.92 - 32.92 - 

ยโูร - 1 - 1 - 38.78 - 39.12 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ตรวจสอบแลว้) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน 
จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน 
ท่ีขาย 

จ านวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

2 4 - - 32.49 - 34.02 32.55 

ยโูร - 1 - 1 - 39.56 

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี              
14 สิงหาคม 2561 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2561 และงบแสดงการ
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เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั

ย่อยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ดว้ย

เช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง

กาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล                                 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก

ผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย 

การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญั

ทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้ นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็น ต่อข้อมูลทาง

การเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการ

สอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 6 เก่ียวกับการโอนส่วนงาน

ส าหรับการแปรรูปผลไมใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ยในปี 2560 ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อ

กรณีขา้งตน้น้ีแต่อยา่งใด  
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งบการเงินประจ าไตรมาสท่ี 2 เร่ิมตั้งแต่  1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม
บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด   ในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงิน
ประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ัง
ล่าสุด ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บ
การเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการ             
ตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมี          
ผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น



102 

 

 

เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ อ ธิ บ า ย ใ ห้ ชั ด เจ น เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ใ น                                      
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั
น้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

          ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บัญชีท่ี เร่ิมในหรือหลังวันท่ี  1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน           
กลุ่ ม เค ร่ืองมือทางการเงิน  จ านวน  5 ฉบับ  ซ่ึ งมีผลบังคับ ใช้ส าห รับงบการเงิน                             
ท่ี มี รอบระยะเวลาบัญ ชี ท่ี เร่ิมในห รือหลังวัน ท่ี  1 มกราคม  2563 หลักการส าคัญ                             
ของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง 
สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชี            
ท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้   
ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ี 
ได้ก าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า            
โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิ
ไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการ
ตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐาน              
และการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการ
จดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่าย               
โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา                 
และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเก่ียวกับวิ ธีการค านวณการด้อยค่า                      
ของเค ร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน เครดิต ท่ีคาดว่าจะ เกิดขึ้ น                 
แ ล ะ ห ลั ก ก าร เก่ี ย ว กั บ ก า รบั ญ ชี ป้ อ ง กั น ค ว าม เส่ี ย ง ร ว ม ถึ ง ก า ร แ ส ด ง ร าย ก า ย                                  
และการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ี                   
มีผลบังคับใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ                   
ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณ
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมาย
เหตุ 4) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 71 2,769 36,425 25,112 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 29 435 - 167 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100 3,204 36,425 25,279 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน       
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 346,644 428,697 64 10,110 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 83,822 59,003 2 - 
3 - 6 เดือน 8,539 142 - - 
6 - 12 เดือน 5,446 12 - - 
เกิน 12 เดือนขึ้นไป 779 751 - - 

รวม 445,230 488,605 66 10,110 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (779) (751) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, 
สุทธิ  444,451 487,854 66 10,110 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 444,551 491,058 36,491 35,389 

ลูกหนีอ่ื้น       
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 
4) 170 100 7,116 2,742 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 66,222 79,007 7 1,363 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 66,392 79,107 7,123 4,105 
เงินทดรองพนกังาน 1,944 641 1,063 56 
รายไดค้า้งรับ 2,900 2,932 - 30 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 71,236 82,680 8,186 4,191 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 515,787 573,738 44,677 39,580 
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4. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทั
ฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุป 
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 
 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 25
60 

 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 101 101 ราคาตน้ทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ - - 19 4 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ - - - 3 ราคาตน้ทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ - - 1 - อตัราร้อยละ 2.3 - 3.7 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 37 10  
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 1 - - - ราคาตลาด 
เงินปันผลรับ - - - 111  
รายการธุรกิจกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ขายสินคา้ 1 - - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 12 12 4 5 ราคาตลาด 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 278 303 ราคาตน้ทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าเช่ารับ - - - 1 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ - - 57 15 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
ซ้ือสินคา้ - - - 13 ราคาตน้ทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ - - 1 - อตัราร้อยละ 2.3 - 3.7 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 64 10  
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ขายสินคา้ 1 - - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 1 - - - ราคาตลาด 
เงินปันผลรับ - - 333 333  
รายการธุรกิจกบับริษัทท่ี
เกี่ยวข้องกนั 

     

ขายสินคา้ 1 1 - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 33 34 11 13 ราคาตลาด 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 กันยายน 
2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

  (ตรวจสอบ
แลว้) 

 (ตรวจสอบ
แลว้) 

ลู กห นี้ ก าร ค้ าแล ะลู กห นี้ อ่ื น  - 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  
(หมายเหตุ 3) 

    

บริษทัยอ่ย - - 43,541 28,021 
บริษทัร่วม 28 1,341 - - 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน (มีผู ้ถือหุ้น
และกรรมการร่วมกนั) 242 1,963 - - 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 270 3,304 43,541 28,021 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

  (ตรวจสอบ
แลว้) 

 (ตรวจสอบ
แลว้) 

     
เงินให้กู้ ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ี
เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 96,500 8,000 

รวมเงินให้กู้ ยืมระยะส้ันแก่กิจการ
ท่ีเกีย่วข้องกนั - - 96,500 8,000 

     
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการท่ี
เกีย่วข้องกนั     
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน (มีผู ้ถือหุ้น
และกรรมการร่วมกนั) 1,549 615 292 494 

รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการ
ท่ีเกีย่วข้องกนั 1,549 615 292 494 

     
เงินประกนั - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน (มีผู ้ถือหุ้น
และกรรมการร่วมกนั) 8,097 8,128 2,828 2,828 

ร ว ม เงิ น ป ร ะ กั น  - กิ จ ก า ร ท่ี
เกีย่วข้องกนั 8,097 8,128 2,828 2,828 

เจ้ าหนี้ ก ารค้ าและ เจ้ าหนี้ อ่ื น  - 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 112 26,556 
บริษทัร่วม - 824 - 554 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

  (ตรวจสอบ
แลว้) 

 (ตรวจสอบ
แลว้) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน (มีผูถื้อหุ้นและ
กรรมการร่วมกนั) 2,739 2,210 363 485 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 2,739 3,034 475 27,595 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กันยายน 
2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียด
ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 

ลกัษณะ
ความสัมพั

นธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2560 

 
เพิ่มขึ้น                    
ระหวา่ง
งวด 

 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 
2561 

  
(ตรวจสอบ

แลว้)  
 

 
บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั บริษทัยอ่ย 8,000 76,500 - 84,500 
บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอป
เป้ิล จ ากดั บริษทัยอ่ย - 165,000 

(153,000) 
12,000 

บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ 
จ ากดั บริษทัยอ่ย - 5,000 

(5,000) 
- 

รวม  8,000 246,500 (158,000) 96,500 
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          ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8.8 6.6 5.9 6.6 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.3 0.4 0.2 0.3 
รวม 9.1 7.0 6.1 6.9 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 32.0 22.0 21.6 19.7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.1 1.1 0.7 1.0 
รวม 33.1 23.1 22.3 20.7 

5. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ                     
ท่ีจะไดรั้บส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 78,437 892 
กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้
คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหวา่งงวด                              (56,442) (255) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2561 21,995 637 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษัทฯ          
ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัย่อย ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 
บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั 28,800 - 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั 8,096 10,304 

รวมเงินปันผลรับในระหว่างงวด 36,896 10,304 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 

บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั 49,200 - 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั 15,088 10,304 

รวมเงินปันผลรับในระหว่างงวด 64,288 10,304 

 การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษทัย่อยในปี 2560 

 จากมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 เก่ียวกับการปรับโครงสร้าง
กิจการโดยการโอนส่วนงานส าหรับการแปรรูปผลไม้ให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ               
ในเดือนตุลาคม 2560 บริษทัฯไดด้ าเนินการโอนกิจการดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้ ดงันั้นบริษทัฯ
จึงจดัประเภทผลการด าเนินงานของส่วนงานดงักล่าวส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เป็นการด าเนินงานท่ียกเลิกและแยกไวเ้ป็น “ก าไรส าหรับงวดจากการ
ด าเนินงานท่ียกเลิก” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการ
แสดงรายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
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 ผลการด าเนินงานของส่วนงานส าหรับการแปรรูปผลไมท่ี้แสดงไวเ้ป็น “ก าไรส าหรับงวด
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

รายได้  
 

รายไดจ้ากการขาย 557,828 1,703,987 
รายไดอ่ื้น 21,658 32,828 

รวมรายได้ 579,486 1,736,815 

ค่าใช้จ่าย   
ตน้ทุนขาย 452,628 1,303,929 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 25,304 70,826 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 33,850 65,619 

รวมค่าใช้จ่าย 511,782 1,440,374 

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงาน
ท่ียกเลกิ 67,704 296,441 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)   
   ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานจากการ 

ด าเนินงานท่ียกเลิก 0.14 0.62 

 รายได้และค่าใช้จ่ายขา้งต้นถูกปันส่วนตามหลกัเกณฑ์และข้อสมมติฐานท่ีผูบ้ริหารของ
บริษทัฯก าหนดบริษทัฯไม่ไดแ้ยกแสดงกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก เน่ืองจาก
บริษทัฯไม่สามารถแยกแสดงกระแสเงินสดของการด าเนินงานดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจน 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

7.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

  (ตรวจสอบ
แลว้) 

 (ตรวจสอบ
แลว้) 

ราคาทุน 644,930 644,930 644,930 644,930 
มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วน           
ไดเ้สีย 

2,741,884 3,030,378 - - 

7.2 ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯ 
รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจาก
บริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                 
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหว่าง
งวด 

 2561 2560 2561 2560 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน) 1,165 93,548 - 110,964 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                 
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหว่าง
งวด 

 2561 2560 2561 2560 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน) 101,684 469,884 332,893 332,893 

 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2561สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 1,970,631 367,072 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 496,519 403,207 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด – มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (1,836) (1,183) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (188,548) (32,968) 
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัร 29,000 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2561 2,305,766 736,128 

 ในระหว่างงวด บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัร
ส่วนหน่ึง     จ านวน 29 ลา้นบาท และแสดงไวใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวม 
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9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุ 4) 

- - 14 3,680 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 238,604 304,269 32,024 25,854 
เจ้าห น้ี อ่ืน  - กิจการท่ี เก่ียวข้องกัน 
(หมายเหตุ 4) 

2,739 3,034 461 23,915 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 284,376 351,603 26,428 33,640 
อื่นๆ 105,851 146,475 11,872 15,561 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 631,570 805,381 70,799 102,650 

10. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 906,950 573,645 
กูเ้พ่ิมในระหว่างงวด 372,686 372,686 
จ่ายคืนเงินกู ้ (144,375) (60,900) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 1,135,261 885,431 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (287,500) (176,200) 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 847,761 709,231 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดท้ าสัญญากูเ้งินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อใช้
เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการหรือใชใ้นการก่อสร้างโรงงาน โดยมีวงเงินกูย้มืระยะ
ยาวเป็นจ านวนเงิน 500 ลา้นบาท มีก าหนดระยะเวลา 6 ปี เงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง
กบัอตัรา THBFIX และมีก าหนดช าระคืนเป็นรายไตรมาส โดยงวดแรกมีก าหนดช าระคืน
ภายในเดือนท่ี 13 นับจากวนัเบิกใช้วงเงินงวดกู้   งวดแรก และต้องช าระคืนเงินกู้พร้อม
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ดอกเบ้ียให้เสร็จส้ินภายใน 6 ปีนบัจากวนัเบิกรับเงินกูง้วดแรก ทั้งน้ีในระหว่างงวด บริษทัฯ
ได้เบิกเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วเป็นจ านวนเงิน  373 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวค ้ า
ประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้มื และตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และ
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา การห้าม
ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นบางส่วน เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ได้เบิกใช้
เป็นจ านวน 127 ลา้นบาท 

 เง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวเช่นเดียวกบัท่ี
ได้เปิดเผยไวใ้นงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยกเวน้เง่ือนไข
เพิ่มเติมของสัญญากูเ้งินใหม่ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

11. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) การค ้าประกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ข) การจ านองสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 สินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดิน 73 47 26 - 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 390 134 272 - 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 100 125 - - 

ค) การมีขอ้จ ากดัวา่บริษทัฯจะไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัต่อทรัพยสิ์น 

ง) บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงให้การค ้ าประกันหนังสือค ้ าประกันของธนาคาร          
ท่ีธนาคารออกใหก้บับริษทัย่อยแห่งอ่ืนของกลุ่มบริษทั 



116 

 

 

12. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560             
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (4,939) (1,610) - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว 870 (3,661) 379 (2,609) 

ใชป้ระโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมาระหวา่งงวด - (920) - (920) 

ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (4,069) (6,191) 379 (3,529) 

     
     

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (7,021) (4,068) - - 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (30,001) - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว (2,694) (9,547) (1,125) (6,586) 
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ใชป้ระโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมาระหวา่งงวด - (31,821) - (31,821) 

ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (39,716) (45,436) (1,125) (38,407) 

13. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย        

ต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น       

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 77.1 0.16 
เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี 
2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 
สิงหาคม 2560 120.5 0.25 

รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 197.6 0.41 

    
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น       

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 241.3 0.50 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 241.3 0.50 
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14. ส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกัและผลไม้ เคร่ืองด่ืม อื่น ๆ  งบการเงินรวม  
2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 457 578 600 640 31 13 1,088 1,231 

ก าไรขั้นต้น 98 120 159 220 9 (2) 266 338 
รายไดอ้ื่น       38 26 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (149) (210) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (106) (124) 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้       49 30 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       1 94 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้       50 124 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (16) (13) 
ภาษีเงินได ้       (4) (6) 

ก าไรส าหรับงวด       30 105 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผกั และผลไม้ เคร่ืองด่ืม อื่น ๆ  งบการเงินรวม  
2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 1,270 1,733 1,760 1,973 95 77 3,125 3,783 

ก าไรขั้นต้น 138 432 499 677 29 17 666 1,126 
รายไดอ้ื่น       95 71 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (466) (561) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (307) (348) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินได้ 

    

  (12) 288 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       102 470 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้       90 758 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (40) (39) 
ภาษีเงินได ้       (40) (45) 

ก าไรส าหรับงวด       10 674 
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 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561              
และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ขายสินคา้ใน

ประเทศ 
ขายสินคา้ใน
ต่างประเทศ งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้จากการขายและการ
ใหบ้ริการ 

577 594 
511 637 1,088 1,231 

ก าไรขั้นตน้ 161 201 105 137 266 338 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ขายสินคา้ใน

ประเทศ 
ขายสินคา้ใน
ต่างประเทศ งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้ จ าก ก ารข ายแ ล ะก าร
ใหบ้ริการ 

1,697 1,891 1,428 1,892 3,125 3,783 

ก าไรขั้นตน้ 481 668 185 458 666 1,126 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 

15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
และการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ คงเหลือเป็นจ านวนเงินดงัน้ี 
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(หน่วย: ลา้น) 

สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บาท 30 263 8 239 
ยโูร - 3 - 3 

 

15.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและโกดงั การเช่ารถ การ
เช่าเคร่ืองใชส้ านกังาน รวมทั้งสัญญาจา้งบริการต่างๆ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาดงักล่าวดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระภายใน     

1 ปี 63 65 16 18 
2 ถึง 5 ปี 101 74 14 3 
มากกว่า 5 ปี - 1 - - 

15.3 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยู่เป็นจ านวน
เงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือค ้าประกนั 32 33 11 14 
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16. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน ท่ี เป็น              
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  
 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปลี่ยนเฉล่ีย                             

สกุลเงิน 

30 
กนัยายน 
2561 

31 
ธนัวาคม                       

2560 

30 
กนัยาย
น 2561 

31 
ธนัวาคม                       

2560 

30 
กนัยายน 
2561 

31 
ธนัวาคม                       

2560 

 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 

 
 (ตรวจสอบ

แลว้) 
 (ตรวจสอบ

แลว้) 
 (ตรวจสอบ

แลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.0 4.8 0.9 0.7 32.41 32.68 
เยนญ่ีปุ่ น - - 1.5 - 0.29 - 
ยโูร 0.2 - 0.4 0.2 37.72 39.03 
เหรียญออสเตรเลีย - - 0.1 0.1 23.36 25.48 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปลี่ยนเฉล่ีย 

สกุลเงิน 

30 
กนัยาย
น 2561 

31 
ธนัวาคม                       

2560 

30 
กนัยาย
น 2561 

31 
ธนัวาคม                       

2560 

30 
กนัยายน 
2561 

31 
ธนัวาคม                       

2560 

 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 

 
 (ตรวจสอบ

แลว้)  
(ตรวจสอบ

แลว้) 
 (ตรวจสอบ

แลว้) 
ยโูร - - 0.1 - 37.72 - 
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          บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงครบก าหนด             
ภายในหน่ึงปีคงเหลือดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน 
จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน 
ท่ีขาย 

จ านวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

1.6 0.3 - - 31.27 - 33.14 32.57 - 33.03 

เหรียญออสเตรเลีย - 0.1 - - - 23.43 
 

     
17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2561 

 
 
 
 
 
 
  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ตรวจสอบแลว้) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน 
จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน 
ท่ีขาย 

จ านวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

2.2 4.0 - - 32.49 - 34.02 32.55 

ยโูร - 1.0 - 1.0 - 39.56 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2561 และงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนั
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)  
แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย แ ล ะ ไ ด้ ส อ บ ท า น ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น เฉ พ า ะ กิ จ ก า ร ข อ ง                                                 
บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย 
การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญั
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้ นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็น ต่อข้อมูลทาง
การเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
ข้อสรุป 
ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการ
สอบทานของขา้พเจา้ 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 6 เก่ียวกับการโอนส่วนงาน
ส าหรับการแปรรูปผลไมใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ยในปี 2560 ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อ
กรณีขา้งตน้น้ีแต่อยา่งใด 
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งบการเงิน ไตรมาส  3  เร่ิมตั้งแต่  1 กรกฎาคม –30 กันยายน พ.ศ.2561 
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4.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวตั้ง 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

(หน่วย: พนับาท) 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพ่ิม-ลด 

  31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

     % % % 
สินทรัพย์        
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 99,965 118,374 98,780 1.42 1.64 1.42 
เงินลงทุนชัว่คราว 4,928 4,928 4,950 0.07 0.07 0.07 
ลูกหนีการคา้ 462,755 551,526 515,787 6.56 7.64 7.44 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - - 
สินคา้คงเหลือ 1,127,922 1,135,034 979,118 15.98 15.72 14.11 
สินทรัพยชี์วภาพ 1,047 178 1,154 0.01 0.00 0.02 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 25,779 25,147 36,185 0.37 0.35 0.52 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 87,938 118,714 88,909 1.25 1.64 1.28 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,810,334 1,953,901 1,724,883 25.65 27.06 24.86 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,030,079 2,816,321 2,741,884 42.93 39.01 39.53 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ขาย 7,270 7,270 7,270 0.10 0.10 0.10 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,050,781 2,300,988 2,305,766 29.06 31.87 33.24 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 68,411 65,819 61,229 0.97 0.91 0.88 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี 52,110 53,234 54,104 0.74 0.74 0.78 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 38,710 21,922 41,856 0.55 0.30 0.60 
รวมสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 5,247,361 5,265,554 5,212,109 74.35 72.94 75.14 
รวมสินทรัพย์ 7,057,695 7,219,455 6,936,992 100 100 100 
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หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้      
หน้ีสินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินและเงินกูย้ืม
ระยะส้ันจากสถาบนั
การเงิน 760,504 1,021,467 903,770 10.78 14.15 13.03 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อื่น 750,159 848,618 631,570 10.63 11.75 9.10 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 212,500 262,500 287,500 3.01 3.64 4.14 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,986 2,082 5,085 0.13 0.08 0.18 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 66,653 65,313 88,486 2.46 2.54 3.09 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,798,802 2,199,980 1,916,411 25.49 30.47 27.63 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 819,809 807,526 847,761 11.62 11.19 12.22 
ประมาณการตน้ทุนการร้ือ
ถอน 1,655 1,255 2,500 0.02 0.02 0.04 
ส ารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 85,940 85,849 92,838 1.22 1.19 1.34 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 907,404 796,554 943,099 12.86 11.03 13.60 
รวมหน้ีสิน  2,706,206 2,567,813 2,859,510 38.34 41.51 41.22 

        
ส่วนของผูถื้อหุน้       
ทุนเรือนหุน้       
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 
500,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท 500,000 500,000 500,000 7.08 6.93 7.21 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระ
เตม็มูลค่าแลว้หุ้นสามญั 
482,579,640 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท 482,580 482,580 482,580 6.84 6.68 6.96 
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ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ยท่ีซ้ือในราคาสูง
กว่ามูลค่าตามบญัชี 1,494 1,494 -80,767 0.02 0.02 -1.16 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุมใน
บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม
ท่ีซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่า
ตามบญัชี 1,494 1,494 1,494 0.02 0.02 0.02 
การเปล่ียนแปลงส่วนได้
เสียในบริษทัยอ่ยของ
บริษทัร่วมโดยไม่ได้
สูญเสียอ านาจควบคุมของ
บริษทัร่วม -135,833 -135,833 -135,833 -1.92 -1.88 -1.96 
ส่วนทุนจากการจ่ายใชหุ้น้
เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 38,784 40,005 39,881 0.55 0.55 0.57 
ก าไรสะสม        
จดัสรรแลว้ - ส ารองตาม
กฎหมาย 50,000 50,000 50,000 0.71 0.69 0.72 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,205,645 3,894,353 3,924,213 59.59 53.94 56.57 
องคป์ระกอบอื่นของส่วน
ของผูถื้อหุ้น -210,414 -129,773 -204,086 -2.98 -1.80 -2.94 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 4,351,489 4,122,059 4,077,482 61.66 57.10 58.78 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู ้
ถือหุ้น 7,057,695 7,219,455 6,936,992 100 100 100 
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินตามวิธีแนวตั้ง 

               จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของ บริษัท ทิปโก้ฟุดส์  จ ากัด (มหาชน) 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ปี 2561 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้งหรือ

วิเคราะห์ยอดรวมเป็นการเปรียบเทียบยอดรวมของ ไตรมาส 1-3 พบวา่ 

ในไตรมาสท่ี  1 จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีรายได้รวมทั้ งส้ิน 100 %              
ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1.42 % เงินลงทุนชัว่คราว 
0.07 % ลูกหน้ีการค้า 6.56 % สินค้าคงเหลือ 15.98 % สินค้าชีวภาพ 0.01 % เงินจ่ายล่วงหน้า          
0.37 % สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1.25 % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 42.93 % 
ขาย 0.10 % ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 29.06 % สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.97 % สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
ตดับญัชี 0.74 % รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 0.55 %ในดา้นของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นมี
ค่าเท่ากับ 100.00%  ซ่ึงประกอบด้วย หน้ีสินหมุนเวียน  เงินเบิกเกินและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจาก
สถาบันการเงิน 10.78%  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 10.63%  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3.01% ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.13% หน้ีสินหมุนเวียน
อ่ืน 2.46 %  หน้ีสินไม่หมุนเวียน เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 11.62 % ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 0.02 % ส ารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน1.22% ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
7.08%  ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้หุ้นสามญั 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
6.84 % ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยท่ีซ้ือในราคาสูงกว่ามูลค่าตาม
บญัชี 0.02 % ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อยของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี 
0.02 % การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของบริษทัร่วมโดยไม่ไดสู้ญเสียอ านาจควบคุม
ของบริษทัร่วม (1.92) % ส่วนทุนจากการจ่ายใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 0.55 % ก าไรสะสม 
จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 0.71% ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 59.59 % องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ
ผูถื้อหุน้ (2.98) % 

ในไตรมาสท่ี  2 จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีรายได้รวมทั้ งส้ิน 100 %                                   
ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.46 % เงินลงทุนชัว่คราว 
0.07 %  ลูกหน้ีการค้า 7.64 % สินค้าคงเหลือ 15.72 % สินค้าชีวภาพ 0.00 %  เงินจ่ายล่วงหน้า           
0.35 % สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1.64 %  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 39.01 %  
ขาย 0.10 %  ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 31.87 % สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.91 % สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชี 0.74 % รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 0.30 % ในดา้นของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
มีค่าเท่ากับ 100.00%  ซ่ึงประกอบด้วย หน้ีสินหมุนเวียน  เงินเบิกเกินและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
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สถาบันการเงิน  14.15%  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 11.75%  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  3.64%  ภาษี เงินได้ค้างจ่าย 0.08%  หน้ีสิน
หมุนเวียนอ่ืน 2.54 %  หน้ีสินไม่หมุนเวียน เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  11.19 %  ประมาณการต้นทุนการร้ือถอน 0.02 %   ส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  1.19%  ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั 500,000,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 6.93 %   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้หุ้นสามญั 482,579,640 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 6.68 % ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยท่ีซ้ือ
ในราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 0.02 % ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อยของบริษทัร่วมท่ีซ้ือใน
ราคาต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี 0.02 % การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของบริษทัร่วมโดย
ไม่ได้สูญเสียอ านาจควบคุมของบริษทัร่วม  (1.88) % ส่วนทุนจากการจ่ายใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของ
บริษทัร่วม 0.55 % ก าไรสะสม จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 0.69% ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 53.94 % 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1.80) % 

ในไตรมาสท่ี  3 จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีรายได้รวมทั้ งส้ิน 100 %                                   
ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.42 % เงินลงทุนชัว่คราว 
0.07 %   ลูกหน้ีการค้า 7.44 % สินค้าคงเหลือ 14.11 % สินค้าชีวภาพ 0.02 %  เงินจ่ายล่วงหน้า  
0.52 % สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1.28 %  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 39.53 %  
ขาย 0.10 %  ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 33.24 % สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.88 % สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชี 0.78 % รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 0.60 % ในดา้นของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
มีค่าเท่ากบั 100.00%  ซ่ึงประกอบดว้ย หน้ีสินหมุนเวียน   เงินเบิกเกินและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน 13.03 %  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 9.10 %  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  4.14 %  ภาษี เงินได้ค้างจ่าย 0.18%  หน้ีสิน
หมุนเวียนอ่ืน 3.09 %  หน้ีสินไม่หมุนเวียน เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  12.22 %ประมาณการต้นทุนการร้ือถอน 0.04 %   ส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.34%ทุนเรือนหุน้ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 500,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 7.21 % ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้หุ้นสามญั 482 ,579,640 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 6.96 % ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยท่ีซ้ือใน
ราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี (1.16) % ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อยของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคา
ต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี 0.02 % การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของบริษทัร่วมโดยไม่ได้
สูญเสียอ านาจควบคุมของบริษทัร่วม (1.96) % ส่วนทุนจากการจ่ายใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษทั
ร่วม 0.57 % ก าไรสะสม จัดสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย  0.72% ยงัไม่ได้จัดสรร 56.57 % 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2.94) % 
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  บริษทั ทิปโกฟุ้ดส์ จ ากดั (มหาชน)  

  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

  

ส าหรับงวด ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 (พนับาท) 

        

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพ่ิม-ลด 

  31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

     % % % 

รายได ้        
รายไดจ้ากการขายและ
บริการ 978,345 1,058,943 1,087,627 97.57 97.01 96.57 

รายไดอ้ื่น  24,373 32670 38599 2.43 2.99 3.43 

รวมรายได ้  1,002,718 1,091,613 1,126,226 100.00 100.00 100.00 

ค่าใชจ้่าย        
ตน้ทุนขายและบริการ 761,301 876,362 821,077 75.85 76.11 76.23 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 160,171 157,045 148,606 15.96 13.64 13.80 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 109,280 117,231 107,485 10.89 10.18 9.98 

ค่าใชจ้่ายอื่น -29,000 - - -2.89 - - 
ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยชี์วภาพ 1,906 869.00 - 0.19 0.08 - 

รวมค่าใชจ้่าย 1,003,658 1,151,507 1,077,168 100.00 100.00 100.00 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม    
 ค่าใชจ้่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได ้ -940 -59,894 49,058 -0.09 -5.49 4.36 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม 71,904 28,615 1,165 7.17 2.62 0.10 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อน
ค่าใชจ้่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได ้ 70,964 -31,279 50,223 7.08 -2.87 4.46 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน -11,472 -12,807 -16,294 -1.14 -1.17 -1.45 
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ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงิน
ได ้ 59,492 -44,086 33,929 5.93 -4.04 3.01 

ภาษีเงินได ้  -9,728 -25,919 -4,069 -0.97 -2.37 -0.36 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 49,764 -70,005 29,860 4.96 -6.41 2.65 

การด าเนินงานท่ียกเลิก (โอนส่วนงานไปให้บริษทัยอ่ย)    
ก าไรงวดจากการด าเนินงาน
ท่ียกเลิก - - - - - - 

ก าไรส าหรับงวด 49,764 -70,005 29,860 4.96 -6.41 2.65 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น:       
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่นในบริษทัร่วม -70,803 80,641 -74,313 -7.06 7.39 -6.60 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ส าหรับงวด -70,803 80,641 -74,313 -7.06 7.39 -6.60 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส าหรับงวด  -21,039 10,636 -44,453 -2.10 0.97 -3.95 
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การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวิธีแนวตั้ง 

               จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของ บริษัท ทิปโก้ฟุดส์  จ ากัด (มหาชน) ส าหรับ              

ไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ปี 2561 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้งหรือวิเคราะห์

ยอดรวมเป็นการเปรียบเทียบยอดรวมของ ไตรมาส 1-3 พบวา่ 

ในไตรมาสท่ี 1 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย

และบริการร้อยละ 97.57 รายไดอ่ื้น 2.43  

 ส่วนรวมค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ตน้ทุนขายและบริการ 75.85 ค่าใช้จ่ายในการขาย 15.96 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 10.89 ค่าใชจ่้ายอ่ืน (2.89)  ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยชี์วภาพ 0.19 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (0.09)  ส่วนแบ่งก าไรจากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วม 7.17  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้7.08 ค่าใชจ่้าย

ทางการเงิน (1.14) ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้5.93 ภาษีเงินได ้(0.97) ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับ

งวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  4.96   ก าไรส าหรับงวด  4.96  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ในบริษัทร่วม (7.06)ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (7.06)  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส าหรับงวด (2.10) 

ในไตรมาสท่ี 2 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย

และบริการร้อยละ 97.01 รายไดอ่ื้น 2.99 

 ส่วนรวมค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ตน้ทุนขายและบริการ 76.11 ค่าใช้จ่ายในการขาย 1.64 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 10.18 ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 

0.08 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได ้(5.49)  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2.62  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้(2.87) ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1.17) ก าไร 

(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้(4.04) ภาษีเงินได ้(2.37) ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง  (6.41)   ก าไรส าหรับงวด  (6.41)    ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 7.39 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด 7.39   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด  0.97 

ในไตรมาสท่ี 3 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย

และบริการร้อยละ 96.57 รายไดอ่ื้น 3.43 

 ส่วนรวมค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ตน้ทุนขายและบริการ 76.23 ค่าใช้จ่ายในการขาย 13.80 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 9.98 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได ้(4.36)  ส่วนแบ่งก าไรจากเงิน
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ลงทุนในบริษทัร่วม 0.10  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้4.36 ค่าใชจ่้าย

ทางการเงิน (1.45) ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้3.01 ภาษีเงินได ้(0.36) ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับ

งวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  2.65   ก าไรส าหรับงวด  2.65    ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ในบริษัทร่วม (6.60) ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (6.60) ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส าหรับ (3.95)  
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4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 
บริษทั ทิปโกฟุ้ดส์ จ ากดั (มหาชน)       
งบแสดงฐานะการเงิน        
ส าหรับงวด ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561               

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพ่ิม-ลด 

  31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61 ไตรมาส 2-1 ไตรมาส 3-2 
         
     บาท % บาท                %  
         
สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวียน        
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 99,965 118,374 98,780 18,409 18.42 -19,594 -16.55 
เงินลงทุนชัว่คราว 4,928 4,928 4,950 0 0.00 22 0.45 
ลูกหนีการคา้ 462,755 551,526 515,787 88,771 19.18 -35,739 -6.48 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - - - 
สินคา้คงเหลือ 1,127,922 1,135,034 979,118 7,112 0.63 -155,916 -13.74 
สินทรัพยชี์วภาพ 1,047 178 1,154 -869 -83.00 976 548.31 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 25,779 25,147 36,185 -632 -2.45 11,038 43.89 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 87,938 118,714 88,909 30,776 35.00 -29,805 -25.11 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,810,334 1,953,901 1,724,883 143,567 7.93 -229,018 -11.72 

         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,030,079 2,816,321 2,741,884 -213,758 -7.05 -74,437 -2.64 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการขาย 7,270 7,270 7,270 0 0.00 0 0.00 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,050,781 2,300,988 2,305,766 250,207 12.20 4,778 0.21 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 68,411 65,819 61,229 -2,592 -3.79 -4,590 -6.97 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี 52,110 53,234 54,104 1,124 2.16 870 1.63 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 38,710 21,922 41,856 -16,788 -43.37 19,934 90.93 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,247,361 5,265,554 5,212,109 18,193 0.35 -53,445 -1.01 
รวมสินทรัพย์ 7,057,695 7,219,455 6,936,992 161,760 2.29 -282,463 -3.91 
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินตามวิธีแนวนอน 
จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของ บริษทั ทิปโกฟุ้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับไตร
มาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ปี 2561 ด้วยวิธีการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์
แนวนอน ซ่ึงแสดงเก่ียวกบัจ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาสซ่ึงแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มพบวา่ 

จากการแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง ไตรมาสท่ี 2 กับ ไตรมาสท่ี 1 แปลความได้ว่า
กิจการมี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.42  ลูกหน้ีการคา้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
19.18 สินคา้คงเหลือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63 สินคา้ชีวภาพ ลดลงร้อยละ (83.00)   เงินจ่ายล่วงหน้า
ลดลงร้อยละ (2.45) สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 35  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.35 หน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มขึ้ นร้อยละ 22.3 หน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลงร้อยละ (2.01)          
ส่วนของผูถื้อหุน้ ลดลงร้อยละ (5.27)  รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.29 

จากการแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง ไตรมาสท่ี 3 กับ ไตรมาสท่ี 2 แปลความได้ว่า
กิจการมี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงร้อยละ (16.55) เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.45  ลูกหน้ีการคา้ลดลงร้อยละ 6.48 สินคา้คงเหลือลดลงร้อยละ 13.74 สินคา้ชีวภาพ ลดลงร้อยละ 
(83.00)   เงินจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้ นร้อยละ 43.89 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลงร้อยละ (25.11)                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุน เวียนลดลงร้อยละ (1.01) ห น้ี สินหมุน เวียนลดลงร้อยละ 12.89                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4  ส่วนของผูถื้อหุ้น ลดลงร้อยละ (1.08)  รวมหน้ีสินและ
ส่วนของเจา้ของลดลงร้อยละ (3.91) 

 
สรุป  เม่ือมีการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน พบว่าไตรมาสท่ี 3 กบั ไตรมาสท่ี 2 ดีกว่าไตร
มาสท่ี 1 กบั ไตรมาสท่ี 2 เน่ืองจากพบว่า ส่วนของสิทรัพยร์วมไตรมาสท่ี2 กบั ไตรมาสท่ี1 มีการ
เพิ่มขึ้นมากกว่า ไตรมาสท่ี3 กบั ไตรมาสท่ี2 และส่วนของรวมส่วนของเจา้ของไตรมาสท่ี2 กบัไตร
มาสท่ี1 มีการเพิ่มขึ้นมากกว่า ไตรมาสท่ี3 กบั ไตรมาสท่ี2แต่อาจมีหน้ีสินรวมของไตรมาสท่ี3 กบั 
ไตรมาสท่ี2 สูงกวา่ ไตรมาสท่ี2 กบั ไตรมาสท่ี1 เลก็นอ้ย 
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4.4 การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

4.4.1  อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง 
เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพยห์มุนเวียน – หน้ีสินหมุนเวียน 

ไตรมาส 1  (30 มีนาคม 2561) = 1,810,334 - 1,798,802 = 11,532 
 ไตรมาส 2  (30 มิถุนายน 2561)  = 1,953,901 - 2,199,980 = (246,079) 
 ไตรมาส 3  (30 กนัยายน 2561)  = 1,724,883 - 1,916,411 = (191,528) 
 
อตัราส่วนทุนหมุนเวียน  =  สินทรัพยห์มุนเวียน 
        หน้ีสินหมุนเวียน 
 ไตรมาส 1  (30 มีนาคม 2561) =  1,810,334  =  1.0  เท่า 

1,798,802  
 ไตรมาส 2  (30 มิถุนายน 2561)  = 1,953,901  =  0.88 เท่า 

2,199,980  
 ไตรมาส 3  (30 กนัยายน 2561)  =  1,724,883  =  0.90 เท่า 

1,916,411  
 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว =  สินทรัพยห์มุนเวียน - สินคา้คงเหลือ – ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
      หน้ีสินหมุนเวียน 

ไตรมาส 1  (30 มีนาคม 2561) = 1,810,334 - 1,127,922 - 0 =  0.37  เท่า 
1,798,802  

ไตรมาส 2  (30 มิถุนายน 2561)  = 1,953,901 - 1,135,034 - 0 =  0.37 เท่า 
2,199,980  

 ไตรมาส 3  (30 กนัยายน 2561)  =  1,724,883 – 979,118    =  0.38 เท่า 
1,916,411 
 

4.4.2 อตัราส่วนความสามารถในการใช้สินทรัพย์ 
อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี   =     ขายสุทธิ 

ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย 
 ไตรมาส 2  (30 มิถุนายน 2561)  =  1,091,613 =  2.15  คร้ัง 
         507,140.5 
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 ไตรมาส 3  (30 กนัยายน 2561)  =  1,126,226 =  2.11  คร้ัง   
         533,656.5 
 
 
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ    =   ตน้ทุนขาย 
          สินคา้คงเหลือถวัเฉล่ีย 
 
 ไตรมาส 2  (30 มิถุนายน 2561)  =  876,326 = 0.77  รอบ 
       1,131,478 
       
 ไตรมาส 3  (30 กนัยายน 2561)  = 821,077 = 0.78  รอบ 
     1,057,076 
 
 
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม        =     ขายสุทธิ 
         สินทรัพยร์วมถวัเฉล่ีย 
 
 ไตรมาส 2  (30 มิถุนายน 2561)  =  1,091,613 = 0.15 คร้ัง 
          7,138,575  
       
 ไตรมาส 3  (30 กนัยายน 2561)  =  1,126,226 = 0.16 คร้ัง 

      7,078,223.5 
 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเก็บหน้ี      =    จ านวนวนัในรอบปีบญัชี 365 
       อตัราการหมุนของลูกหน้ี 
 
 ไตรมาส 2  (30 มิถุนายน 2561)  =  365  = 170 วนั 
         2.15  
 ไตรมาส 3  (30 กนัยายน 2561)  =  365  = 173 วนั 
         2.11 
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ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการขายสินคา้  =        จ านวนวนัในรอบปีบญัชี 365 
       อตัราการหมุนของสินคา้ 
  
 ไตรมาส 2  (30 มิถุนายน 2561)  =  365  = 474 วนั 
         0.77 
 ไตรมาส 3  (30 กนัยายน 2561)  =  365  = 470 วนั 
         0.78 
 

4.4.3 อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพความเส่ียงทางการเงิน 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม  =      หน้ีสินรวม 
      สินทรัพยร์วม 
 ไตรมาส 1  (30 มีนาคม 2561) =  2,706206 / 7,057,695 = 0.38 เท่า 

ไตรมาส 2  (30 มิถุนายน 2561)  =  2,567,813 / 7,219,455 = 0.36 เท่า 
 ไตรมาส 3  (30 กนัยายน 2561)  = 2,859,510 / 6,936,992 = 0.41 เท่า 
 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น     =     หน้ีสินรวม 

     ส่วนของผูถื้อหุ้น 
 ไตรมาส 1  (30 มีนาคม 2561) = 2,706,206 / 4,351,489 = 0.62 เท่า 

ไตรมาส 2  (30 มิถุนายน 2561)  = 2,567,813 / 4,122,059 = 0.62 เท่า 
 ไตรมาส 3  (30 กนัยายน 2561)  = 2,859,510 / 4,077,482 = 0.70 เท่า 
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4.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกบับริษัทคู่แข่ง 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโนม้   
  ระหวา่งไตรมาส 2 - 1    
หน่วย : พนับาท      เพิ่ม - ลด     

   บริษทั ทิปโกฟุ้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

 บริษทั มาลีกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน)     

   บาท %   บาท  % 
สินทรัพย ์  

      
สินทรัพยห์มุนเวียน  

     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,409 18.42  -292,499 -0.68 
เงินลงทุนชัว่คราว  - -  - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 88,771 19.18  -116,011 -0.12 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - -  - - 
สินคา้คงเหลือ  7,112 0.63  109,692 0.12 
สินทรัพยชี์วภาพ  -869 -83.00  - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้  -632 -2.45  - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  30,776 35.00   10,341 0.37 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  143,567 7.93   -286,615 -0.12 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  -213,758 -7.05  -84 - 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการขาย - -  - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  250,207 12.20  149,301 0.07 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  -2,592 -3.79  6,597 0.19 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,124 2.16  9,394 0.20 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -16,788 -43.37  -3,740 -0.10 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,193 0.35  402,220 0.17 

รวมสินทรัพย์  161,760 2.29  115,605 0.02 
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 การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโนม้   

   ระหว่างไตรมาส 2 - 1 (ต่อ)    

         
 หน่วย : พนับาท       เพ่ิม - ลด    

         

     บริษทั ทิปโกฟุ้ดส์ 
จ ากดั (มหาชน)  

  บริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน)       

    บาท %  บาท % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวียน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน
จากสถาบนัการเงิน 260,963 34.31  27,459 0.01 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  98,459 13.13  176,800 0.3 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินช าระภายในหน่ึงปี 50,000 23.53  -58,448 -0.27 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย   -6,904 
-

76.83  - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   -1,340 -2.01  -3,244 -0.06 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน   401,178 22.3  42,860 0.01 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 
สุทธิจากช าระภายในหน่ึงปี -12,283 -1.5  118,253 0.4 
ประมาณการตน้ทุนการร้ือ
ถอน  -400 

-
24.17  - - 

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 91 -0.11  - - 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   -110,850 
-

12.22  116,363 0.22 

รวมหน้ีสิน    -138,393 -5.11  2,690,003 5.21 

ส่วนของผู้ถือหุ้น        
ทุนเรือนหุน้   - -  - - 
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ทุนจดทะเบียน   - -  - - 

ก าไรสะสม         
จดัสรรแลว้ - ส ารองตาม
กฎหมาย  - -  - - 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   -311,292 -7.40  -83934 -0.07 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น 80,641 
-

38.32  3207 0.01 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น   -229,430 -5.27  -43618 -0.02 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อ
หุ้น  161,760 2.29  -43618 -0.02 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือ 
แนวโนม้   

   ระหวา่งไตรมาส 3 - 2    
หน่วย : พนับาท    เพิ่ม - ลด   
        
   บริษทั ทิปโกฟุ้ดส์ 

จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทั มาลีกรุ๊ป 

จ ากดั (มหาชน)     
   บาท %  บาท % 
สินทรัพย์  

      
สินทรัพย์หมุนเวียน  

     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -19,594 -16.55  -26,446 -0.19 
เงินลงทุนชัว่คราว  22 0.45  - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -35,739 -6.48  -72,539 -0.08 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ - -  - - 
สินคา้คงเหลือ  -155,916 -13.74  20,588 0.02 
สินทรัพยชี์วภาพ  976 548.31  - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้  11,038 43.89  - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  -29,018 -25.11  -4,596 -0.12 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  -229,018 -11.72  -81,131 -0.03 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  -74,437 -2.64  -682 -0.01 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการขาย - -  - - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  4,778 0.21  -47,003 -0.02 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  -4,590 -6.97  -2,516 -0.06 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 870 1.63  33,489 0.63 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19,934 90.93  -12,611 -0.37 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน -53,445 -1.01  -29,119 -0.01 

รวมสินทรัพย์  -282,463 -3.91  -110,250 -0.02 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโนม้ 

   ระหวา่งไตรมาส 3 - 2 (ต่อ)     
หน่วย : พนับาท        
    เพิ่ม - ลด     
   บริษทั ทิปโกฟุ้ดส์ จ ากดั 

(มหาชน) 
  บริษทั มาลีกรุ๊ป 

จ ากดั (มหาชน)      

   บาท %   บาท % 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวียน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ
สั้นจากสถาบนัการเงิน -117,697  -11.52  

  
-109,958  

 
-0.06 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -217,048  -25.58  
 -119,048  -0.17 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินช าระภายในหน่ึงปี 25,000  9.52  

  
86,633  

 
0.55 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  3,003  144.24  
 - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  23,173  35.48  
 20,689   -  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  -283,569  -12.89  
 20,689  0.46 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
- สุทธิจากส่วนช าระภายในหน่ึงปี 40,235  4.98  

  
144,193  

 
0.35 

ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 1,245  99.2  
 - - 

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,989  8.14  
 - - 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  146,545  18.4  
 138,868  0.21 

รวมหน้ีสิน   291,697  11.36    138,868  0.21 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น  - -   - - 

ทุนจดทะเบียน  - -   - - 

ก าไรสะสม   - -   - - 

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย - -   - - 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  29,860  0.77  
 -124,046  -0.11 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อ
หุน้ -74,313  57.26  

 
-3,302  

-0.01 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น  -44,577  -1.08  
 -130,080  -0.02 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ -282,463  -3.91    -130,080  -0.02 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

 

 
 
 
ผลการวิเคราะห์ : การเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน 
 จากกการเปรียบเทียบสภาพคล่องของบริษทั ทิปโก้ฟุดส์ จ ากดั (มหาชน) เม่ือพิจารณา
อตัราส่วนเงินหมุนเวียนไตรมาสท่ี 2 เป็น 0.88 เท่า ไตรมาสท่ี 3 เป็น 0.90 เท่า ซ่ึงสูงกว่าบริษทั 
มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อตัราส่วนเงินหมุนเวียนไตรมาสท่ี 2 เป็น 0.79 เท่าไตรมาสท่ี 3 เป็น 0.79 
เท่า และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วไตรมาสท่ี 2 เป็น 0.37 เท่า ไตรมาสท่ี 3 เป็น 0.38 เท่า ซ่ึงต ่า
กว่าบริษทั มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อตัราส่วนเงินหมุนเวียนไตรมาสท่ี 2  เป็น 0.40 เท่า ไตรมาส
ท่ี 3 เป็น 0.38 เท่า แสดงให้เห็นถึงบริษทั ทิปโกฟุ้ดส์ จ ากดั (มหาชน) มีสภาพคล่องพอๆกบั บริษทั 
มาลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

บริษทั ทิปโกฟุ้ดส์ บริษทั มาลีกรุ๊ป บริษทั ทิปโกฟุ้ดส์ บริษทั มาลีกรุ๊ป 

อตัราส่วนทนุหมนุเวียน  0.88 เทา่ 0.79 เทา่ 0.90 เทา่ 0.79 เทา่

อตัราส่วนทนุหมนุเวียนเร็ว 0.37 เทา่ 0.40 เทา่ 0.38 เทา่ 0.38 เทา่

อตัราการหมนุเวียนของลูกหน้ี   2.15  คร้ัง 0.59 คร้ัง 2.11  คร้ัง 1.75 คร้ัง

อตัราการหมนุเวียนของสินคา้คงเหลือ    0.77 รอบ 0.94 รอบ 0.78 รอบ 0.96 รอบ

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยร์วม        0.15 คร้ัง 0.29 คร้ัง 0.16 คร้ัง 0.26 คร้ัง

ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเกบ็หน้ี      170 วนั 619 วนั 173 วนั 209 วนั

ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการขายสินคา้  474 วนั 388 วนั 470 วนั 380 วนั

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม  0.36 เทา่ 0.69 เทา่ 0.41 เทา่ 0.71 เทา่

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น     0.62 เทา่ 2.18 เทา่ 0.70 เทา่ 2.40 เทา่

ไตรมาส 3ไตรมาส 2
อตัราส่วน
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการด าเนินงาน  
 การจดัท าโครงการในคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือก บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
ไตรมาสท่ี1-3 ประจ าปี 2561 เป็นตน้แบบในการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เพื่อศึกษาการจดัท าอตัราส่วนทางการเงิน อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง อตัราส่วนการ
วิเคราะห์สภาพเส่ียง อตัราส่วนการวิเคราะห์ดา้นประสิทธิภาพในการท าก าไร อตัราส่วนการ
วิเคราะห์ดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พร้อมรายงานการวิเคราะห์ของบริษทัท่ีไดศึ้กษาและ
เรียนรู้งบการเงินของบริษทัดว้ย 
5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 5.2.1 สมาชิกในกลุ่มมีเวลาวา่งไม่ตรงกนั 
 5.2.2 สมาชิกในกลุ่มคอมพิวเตอร์มีปัญหาท าใหท้ างานลา้ชา้ 
 5.2.3 สมาชิกในกลุ่มบา้นอยูห่่างไกลกนัท าใหป้รึกษากนัยากขึ้น 
 5.2.4 มีการแบ่งหนา้ท่ีการท างานกนัอยา่งไม่ชดัเจนจึงมีการขดัแยง้กนั 
 5.2.5 เกิดความผิดพลาดในการวิเคราะห์งบการเงิน เน่ืองจากเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ 
 5.2.6  สมาชิกในกลุ่มยงัขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์งบการเงิน 
5.3 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 5.3.1 ใหส้มาชิกในกลุ่มนดัวนัและเวลาท่ีวา่งกนัเพื่อท างานพร้อมกนั 
 5.3.2 ใหส้มาชิกส่งไฟลง์านใหเ้พื่อนเพื่อแกไ้ขรอระหวา่งรอซ่อม 
 5.3.3 หาเวลาวา่งระหวา่งวนัท่ีมาเรียนช่วงพกัเท่ียงปรึกษาหารือกนั 
 5.3.4 จบักลุ่มปรึกษาอาจารยแ์ละแบ่งหนา้ท่ีกนัตามความถนดัของแต่ละคน 
 5.3.5 ศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด เวบ็ไซตต่์างๆ และคณะอาจารยส์าขา
การบญัชีเพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์งบการเงินมีความถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ 
 5.3.6 สมาชิกตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและความละเอียดรอบครอบเพื่อใหก้ารวิเคราะห์งบ
การเงินมีความถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์
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5.4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท าโครงการ 
5.4.1     ทราบถึงผลด าเนินงานของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
1.5.1 สามารถวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง 
1.5.2 สามารถทราบถึงการจดัท างบการเงินของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
1.5.3 สามารถทราบถึงผลด าเนินงานของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
1.5.4 สามารถทราบถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคระหวา่งการปฏิบติังาน 

 
5.5 ข้อเสนอแนะ 
 5.5.1 ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีใหม้ากขึ้น 
 5.5.2 ศึกษาหาความหมายเก่ียวกบัสภาวิชาชีพการบญัชี 
 5.5.3 ควรขยายเวลาในการส่งงานมากขึ้นเน่ืองจากภาคเรียนท่ี 2 มีกิจกรรมค่อนขา้งมาก 
  
 
  



161 

 

 

บรรณานุกรม 
 

เกียรตินิยม คุณติสุข,ดร.  (2559).  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การเสนองบการเงิน. 
 คน้ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2562,   
จาก http://en.fap.or.th/images/ sub_1407934771 /TAS%201%20revised%202559.pdf. 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน).  (2562)   ข้อมูลบริษัท.    

คน้หาขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2562,  

จาก https://www.tipco.net/whoweare.php 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน).  (2562)   งบการเงินไตรมาส 1-3.   

คน้หาขอ้มูลเม่ือวนัท่ี23 กนัยายน 2562,  

จากhttp://tipcoth.listedcompany.com/financials.html 
รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล. (2558). มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่7 งบกระแสเงินสด.  

คน้ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562,   
จาก http://www.tfac.or.th/upload/9414/woPKUuVtxG.pdf. 

สภาวิชาชีพบญัชี (2560),มาตรฐานการบัญชี (ออนไลน์).    
คน้หาขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 , 
จาก  http://www.fap.or.th 

สมประสงค ์เสนารัตน์.  (2555).  แนวคิดของ PDCA.   
คน้ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี  7 พฤศจิกายน 2562,   
จาก http://adisony.blogspot.com/2012/10/edward-deming.html. 

สวสัด์ิ พุ่มภกัดี.  (2558).  การบัญชีเบื้องต้น 1.  (พิมพค์ร้ังท่ี9).  กรุงเทพฯ : พฒันาวิชาการ.  
เอกวินิต พรหมรักษา.  (2555).  แนวคิดของ SWOT.   

คน้ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2562,  
จาก http://promrucsa-dba04.blogspot.com/2012/10/swot-analysis-swot-swot-humphrey-

swot-2.html. 
 
  



162 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163 

 

 

 
 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ 
โครงการ Project of Account 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
************************************************************************* 
1       ช่ือโครงการ     การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั ทิปโกฟุ้ดส์ จ ากดั (มหาชน)  

     ไตรมาสท่ี1-3 ประจ าปี 2561 
         ประเภทธุรกจิ   อาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
 2.     ผู้รับผิดชอบโครงการ  
              2.1  นางสาวธนิษฐา คะเลารัมย ์  ชั้น ปวส.2/30  เลขท่ี 5 
              2.2  นางสาวกนกภรณ์ วิสุงเล  ชั้น ปวส.2/30  เลขท่ี 24     
 
   3.  หลกัการและเหตุผล 
                การท าโครงการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์งบการเงินในแต่
ละวิธี และศึกษาเก่ียวกบักระบวนการจดัท าบญัชีเพื่อน าหลกัการทางบญัชีและส่ิงท่ีศึกษามาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ รวมถึงน างบการเงินของบริษทัคู่แข่งบริษทัมาเปรียบเทียบกนัเพื่อศึกษาการขอ้มูล
ของบริษทั ทิปโกฟุ้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ในล าดบัต่อไป ในการท าโครงการน้ี ไดท้ าการวิเคราะห์
โครงสร้างองคก์ร  วิเคราะห์กระบวนการปฏิบติังาน  วิเคราะห์หลกัการบญัชีของธุรกิจ ตลอดทั้ง
ไดน้ างบการเงินมาท าการวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง   วิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอน
หรือแนวโนม้  และวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
                       ผลการท าโครงการพบว่า ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนักนัสูงตอ้ง
อาศยัประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเขา้ใจอยา่งมาก ดงันั้นการจดัท าโครงการน้ีจึงมี
ความส าคญัต่อนกัศึกษาในการเรียนรู้วิชาการบญัชี                       
                       จากการท าโครงการน้ี ไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาการจดัท าโครงการไดท้ าความ
เขา้ใจถึงขั้นตอนและกระบวนการจดัท าบญัชีของธนาคารในตลาดหลกัทรัพย ์และสามารถวาง
แผนการด าเนินงานและแกไ้ขปัญหาจากการด าเนินงาน สามารถน าความรู้ ทกัษะ ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นอาชีพของนกัศึกษาได ้
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     4.  วัตถุประสงค์ 
4.1 สามารถทราบถึงการัดท างบการเงินของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
4.2 สามารถทราบถึงผลด าเนินงานของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
4.3 สามารถวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง 
4.4 สามารถทราบถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคระหวา่งการปฏิบติังาน 

   5.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.2 ทราบถึงผลด าเนินงานของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
5.3 สามารถวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง 
5.3 สามารถทราบถึงการจดัท างบการเงินของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
5.4 สามารถทราบถึงผลด าเนินงานของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
5.5 สามารถทราบถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคระหวา่งการปฏิบติังาน 

   6.  เป้าหมาย 
                      นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 30 

        สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ จ านวน 2 คน  
   7.  ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
   7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

7.1.1  จดัตั้งกลุ่มจ านวน 2 คน 
7.1.2  เลือกบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยท่ี์จะน างบการเงินมาวิเคราะห์ 
7.1.3  จดัหาขอ้มูลงบการเงินของบริษทัท่ีเลือกมาวิเคราะห์งบ 
7.1.4  เสนอโครงการต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

    7.2   ขั้นตอนการด าเนินการ 
7.2.1   จดัท าใบเสนอโครงการต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการพิจารณา 
7.2.2   น าขอ้มูลของบริษทัท่ีตอ้งการศึกษามาวิเคราะห์ขอ้มูล 
7.2.3   น างบการเงินของบริษทัท่ีเลือกมาวิเคราะห์ 
7.2.4   เก็บขอ้มูลท่ีวิเคราะห์สรุปและประเมินผลการด าเนินการ 

   7.3   ข้ันตอนสรุป 
7.3.1  เก็บขอ้มูลท่ีวิเคราะห์สรุปและประเมินผลการด าเนินการ ตามหลกัการของโครงการ 
7.3.2  จดัเรียงรูปแบบโครงการและตรวจสอบความถูกตอ้ง 
7.3.3  ตรวจสอบรายละเอียดและประเมินผลโครงการ 
7.3.4  น าเสนอโครงการและสรุปผลการด าเนินงาน 
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   8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
                        เร่ิมตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2562 ถึง 28 กุมภาพนัธ์ 2563 
   9.  สถานที่ด าเนินการ  
                        วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
10.  งบประมาณด าเนินการ 

รายการ จ านวนเงิน 

1. กระดาษ A4       660.00  
2. ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน    1,040.00  
3. ค่าเข้ารูปเล่ม       200.00  
4. ค่าแผ่นซีดี         15.00  

รวม    1,980.00  

 
  11.  ท่ีปรึกษาโครงการ     อาจารยป์ระเสริฐศรี  สุขรักษ์ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผูน้ าเสนอโครงการ 
              (นางสาวธนิษฐา  คะเลารัมย)์ 
 

ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
              (นางประเสริฐศรี  สุขรักษ)์ 

        อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
                                                   

ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                ( นางปนิตา   ตุม้เจริญ ) 

      อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ..........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
          ( นางสาวบุญผ่อง  พงศพ์นัเทา ) 
               หวัหนา้สาขาวิชาการบญัชี 
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ภาคผนวก ข 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบก าไรขาดทุน   
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

   (หน่วยบาท) 

   งบการเงินรวม 

  หมายเหตุ 2561 
การด าเนินงานต่อเน่ือง   
ก าไรขาดทุน:   
รายได ้    
รายไดจ้ากการขายและบริการ 978,345 
รายไดอ่ื้น    
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6 - 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 4 - 
อ่ืนๆ   24,373 
รวมรายได ้   1,002,718 
ค่าใชจ่้าย    
ตน้ทุนขายและบริการ  761,301 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  160,171 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  109,280 
    
    
ค่าใชจ่้ายอ่ืน   
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัร 8 -29,000 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 1,906 
รวมค่าใชจ่้าย  1,003,658 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้ -940 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 71,904 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้ 70,964 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  -11,472 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 59,492 
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ภาษีเงินได ้  12 -9,728 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 49,764 
การด าเนินงานท่ียกเลิก (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) 
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 6 - 
ก าไรส าหรับงวด  49,764 
    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:  
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม -70,803 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -70,803 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด  -21,039 

 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)   
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  
     
    งบการเงินรวม 

    2,561 
การแบ่งปันก าไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  49,764 
ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก   
(โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย)  - 

    49,764 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  - 

    - 

    49,764 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  -21,039 
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ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก   
(โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย)  - 

    -21,039 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  - 

    - 

    -21,039 
ก าไรต่อหุน้ (บาท)    
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน    
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.1 
ก าไรต่อหุน้จากการด าเนินงานท่ียกเลิก  
(โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย)  - 

    0.1 

     
 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
งบแสดงฐานะการเงิน     
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561                                                            

    
     งบการเงินรวม 

  หมายเหตุ   31-มี.ค.-61 

     (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

     แต่สอบทานแลว้) 
      
สินทรัพยห์มุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   99,965 
เงินลงทุนชัว่คราว    4,928 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4   462,755 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4   - 
สินคา้คงเหลือ 5   1,127,922 
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สินทรัพยชี์วภาพ    1,047 
เงินจ่ายล่วงหนา้    25,779 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน    87,938 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน    1,810,334 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 6   - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7   3,030,079 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - ท่ีดินรอการขาย  7,270 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8   2,050,781 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    68,411 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 12   52,110 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   38,710 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   5,247,361 
รวมสินทรัพย ์    7,057,695 

 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561    
(หน่วย: พนับาท)     
     งบการเงินรวม 

   หมายเหตุ  31-มี.ค.-61 

     (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

     แต่สอบทานแลว้) 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้    
หน้ีสินหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 760,504 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 9  750,159 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด  
   ช าระภายในหน่ึงปี  10  212,500 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย    8,986 
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หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน    66,653 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน    1,798,802 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก   
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10  819,809 
ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน   1,655 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  85,940 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน    907,404 
รวมหน้ีสิน     2,706,206 
      
ส่วนของผูถื้อหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น     
ทุนจดทะเบียน      
หุน้สามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000 
 ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้   
หุน้สามญั 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 482,580 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย  
ท่ีบริษทัฯซ้ือในราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี  -80,767 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย  
ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 1,494 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม  
โดยไม่ไดสู้ญเสียอ านาจควบคุมของบริษทัร่วม  -135,833 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 38,784 
ก าไรสะสม      
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย   50,000 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร    4,205,645 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  -210,414 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น    4,351,489 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้   7,057,695 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบก าไรขาดทุน    
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

     

    งบการเงินรวม 

   หมายเหตุ 2561 

การด าเนินงานต่อเน่ือง    
ก าไรขาดทุน:    
รายได ้     
รายไดจ้ากการขายและบริการ  1,058,943 

รายไดอ่ื้น     
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 7 - 

รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 4 - 

ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,434 

อ่ืนๆ    31,236 

รวมรายได ้    1,091,613 

ค่าใชจ่้าย     
ตน้ทุนขายและบริการ   876,362 

ค่าใชจ่้ายในการขาย   157,045 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   117,231 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน    
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 869 

รวมค่าใชจ่้าย   1,151,507 
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ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้ -59,894 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 28,615 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้ -31,279 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน   -12,807 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  -44,086 

ภาษีเงินได ้   12 -25,919 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง -70,005 

การด าเนินงานท่ียกเลิก (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) 

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 6 - 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด  -70,005 

การด าเนินงานต่อเน่ือง    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 80,641 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด  80,641 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด  10,636 

 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
งบก าไรขาดทุน (ต่อ)    
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  

    งบการเงินรวม 
    2,561 

การแบ่งปันก าไร    
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ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯก าไร (ขาดทุน) 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

-70,005 

ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก(โอนส่วนงานไป
ใหบ้ริษทัยอ่ย) 

- 

    -70,005 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  - 

    -70,005 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯก าไรจากการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง 

10,636 

ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก(โอนส่วนงานไป
ใหบ้ริษทัยอ่ย) 

- 

    10,636 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  - 

    10,636 
ก าไรต่อหุน้ (บาท)    
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน    
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง -0.15 
ก าไรต่อหุน้จากการด าเนินงานท่ียกเลิก  
(โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย)  - 

    -0.15 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน   
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  
(หน่วย: พนับาท)   
   งบการเงินรวม 

  หมายเหตุ 30-มิ.ย.-61 

   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

   แต่สอบทานแลว้) 
สินทรัพย ์    
สินทรัพยห์มุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 118,374 
เงินลงทุนชัว่คราว  4,928 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 551,526 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - 
สินคา้คงเหลือ 5 1,135,034 
สินทรัพยชี์วภาพ  178 
เงินจ่ายล่วงหนา้  25,147 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  118,714 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  1,953,901 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 6 - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 2,816,321 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - ท่ีดินรอการขาย 7,270 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,300,988 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  65,819 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 12 53,234 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 21,922 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,265,554 
รวมสินทรัพย ์  7,219,455 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  
(หน่วย: พนับาท)   
   งบการเงินรวม 

  หมายเหตุ 30-มิ.ย.-61 

   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

   แต่สอบทานแลว้) 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้  
หน้ีสินหมุนเวียน   
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,021,467 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 9 848,618 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด 
   ช าระภายในหน่ึงปี 10 262,500 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  2,082 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  65,313 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  2,199,980 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก 
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 807,526 
ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 1,514 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 88,376 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  897,416 
รวมหน้ีสิน   3,097,396 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  
(หน่วย: พนับาท)   
   งบการเงินรวม 

   30-มิ.ย.-61 

   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

   แต่สอบทานแลว้) 
ส่วนของผูถื้อหุ้น   
ทุนเรือนหุ้น   
   ทุนจดทะเบียน    
         หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000 
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 
         หุน้สามญั 482,579,640 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 482,580 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
   ท่ีบริษทัฯซ้ือในราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี -80,767 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 
   ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 1,494 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
   โดยไม่ไดสู้ญเสียอ านาจควบคุมของบริษทัร่วม -135,833 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 40,005 
ก าไรสะสม    
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 50,000 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  3,894,353 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -129,773 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น  4,122,059 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 7,219,455 
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บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบก าไรขาดทุน   
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
    
   งบการเงินรวม 

  หมายเหตุ 2,561 
การด าเนินงานต่อเน่ือง   
ก าไรขาดทุน:   
รายได ้    
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,087,627 
รายไดอ่ื้น    
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6 - 
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 7 - 
   รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 4 - 
   ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 976 
   อ่ืนๆ   37,623 
รวมรายได ้   1,126,226 

ค่าใชจ่้าย    
ตน้ทุนขายและบริการ  821,077 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  148,606 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  107,485 
รวมค่าใชจ่้าย  1,077,168 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
    ค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้ 49,058 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 1,165 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้ 50,223 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  -16,294 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้  33,929 
ภาษีเงินได ้  12 -4,069 
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 29,860 
การด าเนินงานท่ียกเลิก (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) 
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ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 6 - 
ก าไรส าหรับงวด  29,860 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด  -44,453 

 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบก าไรขาดทุน (ต่อ)   
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
    
   งบการเงินรวม 

  หมายเหตุ 2,561 
การแบ่งปันก าไร   
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  
   ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 29,860 
   ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก   
      (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) - 

   29,860 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
   ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง - 

   - 

   29,860 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  
   ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง -44,453 
   ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก   
      (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) - 

   -44,453 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
   ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง - 

   - 

   -44,453 
ก าไรต่อหุน้ (บาท)   
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน   
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   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
      ก าไรต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0 
      ก าไรต่อหุน้จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 
         (โอนส่วนงานไปใหบ้ริษทัยอ่ย) - 

   0 

 
 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน   
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
(หน่วย: พนับาท)   
   งบการเงินรวม 

  หมายเหตุ 30-ก.ย.-61 

   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

   แต่สอบทานแลว้) 
สินทรัพย ์    
สินทรัพยห์มุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 98,780 
เงินลงทุนชัว่คราว  4,950 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 515,787 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - 
สินคา้คงเหลือ 5 979,118 
สินทรัพยชี์วภาพ  1,154 
เงินจ่ายล่วงหนา้  36,185 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  88,909 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  1,724,883 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 6 - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 2,741,884 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - ท่ีดินรอการขาย 7,270 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,305,766 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  61,229 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -สุทธิ 12 54,104 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 41,856 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,212,109 
รวมสินทรัพย ์  6,936,992 

 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
(หน่วย: พนับาท)   
   งบการเงินรวม 

  หมายเหตุ 30-ก.ย.-61 

   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

   แต่สอบทานแลว้) 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้  
หน้ีสินหมุนเวียน   
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 903,770 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 9 631,570 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด 
   ช าระภายในหน่ึงปี 10 287,500 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  5,085 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  88,486 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  1,916,411 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 847,761 
ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 2,500 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 92,838 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  943,099 
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รวมหน้ีสิน   2,859,510 

 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
(หน่วย: พนับาท)   
   งบการเงินรวม 

   30-ก.ย.-61 

   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

   แต่สอบทานแลว้) 
ส่วนของผูถื้อหุ้น   
ทุนเรือนหุ้น   
   ทุนจดทะเบียน    
         หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000 
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 
         หุน้สามญั 482,579,640 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 482,580 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
   ท่ีบริษทัฯซ้ือในราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี -80,767 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 
   ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 1,494 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
   โดยไม่ไดสู้ญเสียอ านาจควบคุมของบริษทัร่วม -135,833 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 39,881 
ก าไรสะสม    
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 50,000 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  3,924,213 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -204,086 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น  4,077,482 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 6,936,992 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่เสนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1. กระดาษ A4       660.00  1. กระดาษ A4       550.00  

2. ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน    1,100.00  2. ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน    1,060.00  

3. ค่าเข้ารูปเล่ม       300.00  3. ค่าเข้ารูปเล่ม       200.00  

4. ค่าแผ่นซีดี          30.00  4. ค่าแผ่นซีดี          30.00  

รวม    2,090.00  รวม    1,840.00  

 

สรุป   ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินงานจริงต ่ากวา่ท่ีเสนอ จ านวน 250 บาท 
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ประวัติคณะผู้จัด 

 

 
 
 
 

 

ช่ือ-สกุล                         นางสาวกนกภรณ์  วิสุงเล 
รหสันกัศึกษา                 41105 
วนั / เดือน / ปีเกิด           25  ธนัวาคม  2539 
ประวติัการศึกษา            จบการศึกษาท่ี ศูนยก์ารศึกษานอก 

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั   
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

ช่ือ-สกุล                         นางสาวธนิษฐา คะเลารัมย ์
รหสันกัศึกษา                 40377 
วนั / เดือน / ปีเกิด           15 เมษายน 2539 
ประวติัการศึกษา            จบการศึกษาท่ี โรงเรียน บดินทรเดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
 


