
 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ 

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                                    

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

แบบยอ่ของบริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น 

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 6.4 เร่ือง การปฏิบติัตามการร้องขอของ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาใหบ้ริษทัร่วมหยดุซ้ือนํ้ามนัดิบจากประเทศเวเนซูเอลา เพือ่หลีกเล่ียง             

การถูกคว ํ่าบาตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

ณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5730 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 13 สิงหาคม 2564 



บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61,077                   55,544                   20,632                   15,137                   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 290,273                 368,819                 25,694                   16,484                   

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                             -                             473,900                 412,900                 

สินคา้คงเหลือ 4 624,581                 500,542                 51,924                   46,138                   

สินทรัพยชี์วภาพ 1,194                     480                        -                             -                             

เงินจ่ายล่วงหนา้ 2 28,721                   29,016                   2,281                     2,547                     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 172                        1,649                     -                             -                             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,165                   24,460                   2,537                     5,565                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,026,183              980,510                 576,968                 498,771                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                             -                             1,478,837              1,478,837              

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 3,420,361              3,477,058              644,930                 644,930                 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - ท่ีดินรอการขาย 7,270                     7,270                     7,270                     7,270                     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,733,184              1,910,738              616,170                 652,766                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 29,010                   30,389                   26,919                   27,037                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 86,917                   69,420                   6,435                     6,195                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2 11,535                   11,874                   2,092                     2,092                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,288,277              5,506,749              2,782,653              2,819,127              

รวมสินทรัพย์ 6,314,460              6,487,259              3,359,621              3,317,898              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 703,511                 814,379                 485,000                 500,000                 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 8 521,925                 429,728                 38,023                   22,176                   

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 9 281,880                 266,880                 205,000                 190,000                 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 2, 10 23,605                   27,587                   5,468                     7,943                     

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 14,029                   163                        -                             -                             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 40,376                   62,663                   3,748                     3,777                     

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,585,326              1,601,400              737,239                 723,896                 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 384,123                 532,563                 255,000                 365,000                 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 2, 10 17,659                   27,439                   6,225                     11,240                   

ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 1,030                     1,201                     -                             -                             

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 12 110,708                 105,156                 31,906                   30,109                   

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 513,520                 666,359                 293,131                 406,349                 

รวมหนีสิ้น 2,098,846              2,267,759              1,030,370              1,130,245              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   ท่ีบริษทัฯซ้ือในราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี (80,767)                  (80,767)                  -                             -                             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 1,494                     1,494                     -                             -                             

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม

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

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 40,953                   40,953                   -                             -                             

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,021,611              4,147,407              1,796,671              1,655,073              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (164,424)                (286,334)                -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,215,614              4,219,500              2,329,251              2,187,653              

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,314,460              6,487,259              3,359,621              3,317,898              

-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 573,611            629,534            65,257              52,099              

รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม 6 -                        -                        369,882            406,870            

รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 2 -                        -                        10,495              9,145                

รายไดอ่ื้น 19,043              18,656              1,414                154                   

รวมรายได้ 592,654            648,190            447,048            468,268            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 443,220            548,421            41,396              35,516              

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 81,742              69,156              46                     -                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 95,634              109,035            38,404              47,341              

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 3,663                2,950                -                        27                     

รวมค่าใช้จ่าย 624,259            729,562            79,846              82,884              

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (31,605)             (81,372)             367,202            385,384            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 203,286            402,392            -                        -                        

รายไดท้างการเงิน 4                       4                       2,973                2,293                

ตน้ทุนทางการเงิน (9,647)               (13,049)             (6,463)               (7,877)               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 162,038            307,975            363,712            379,800            

ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 13 3,814                9,778                71                     643                   

กําไรสําหรับงวด 165,852            317,753            363,783            380,443            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6 59,571              (82,335)             -                        -                        

รายการที่จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        (13,686)             -                        (4,082)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 59,571              (96,021)             -                        (4,082)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 225,423            221,732            363,783            376,361            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 165,852            317,753            363,783            380,443            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 225,423            221,732            363,783            376,361            

กําไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.34                  0.66                  0.75                  0.79                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,124,227         1,394,651         147,270            152,946            

รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย 5 -                        -                        -                        39,000              

รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม 6 -                        -                        480,846            406,870            

รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 2 -                        -                        20,990              23,147              

รายไดอ่ื้น 46,343              47,703              1,848                4,740                

รวมรายได้ 1,170,570         1,442,354         650,954            626,703            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 886,771            1,175,450         89,086              98,318              

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 164,947            160,150            46                     -                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 198,812            247,636            79,990              90,977              

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 12,612              34,305              -                        177                   

รวมค่าใช้จ่าย 1,263,142         1,617,541         169,122            189,472            

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (92,572)             (175,187)           481,832            437,231            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 302,230            213,895            -                        -                        

รายไดท้างการเงิน 6                       31                     5,812                4,003                

ตน้ทุนทางการเงิน (19,981)             (28,456)             (13,310)             (17,698)             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 189,683            10,283              474,334            423,536            

ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 13 17,497              13,000              240                   322                   

กําไรสําหรับงวด 207,180            23,283              474,574            423,858            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6 121,910            56,383              -                        -                        

รายการที่จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        (13,686)             -                        (4,082)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 121,910            42,697              -                        (4,082)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 329,090            65,980              474,574            419,776            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 207,180            23,283              474,574            423,858            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 329,090            65,980              474,574            419,776            

กําไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.43                  0.05                  0.98                  0.88                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปลี่ยนแปลง

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย

ของบริษทัย่อยที่บริษทัฯ ในบริษทัย่อยของ ของบริษทัร่วมโดย ส่วนทุนจากการจ่าย กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ซื้อในราคาสูงกวา่ บริษทัร่วมที่ซื้อในราคา ไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน รวมองคป์ระกอบอื่น รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าตามบญัชี ตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี ควบคุมของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบ็ดเสร็จอื่นในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 482,580                          (80,767)                           1,494                              (135,833)                         40,994                            50,000                            3,848,177                       (299,851)                          (299,851)                          3,906,794                       

กาํไรสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      23,283                            -                                       -                                       23,283                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      (13,686)                           56,383                             56,383                             42,697                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      9,597                              56,383                             56,383                             65,980                            

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                      -                                      -                                      -                                      (41)                                  -                                      -                                      -                                       -                                       (41)                                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      (48,256)                           -                                       -                                       (48,256)                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 482,580                          (80,767)                           1,494                              (135,833)                         40,953                            50,000                            3,809,518                       (243,468)                          (243,468)                          3,924,477                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 482,580                          (80,767)                           1,494                              (135,833)                         40,953                            50,000                            4,147,407                       (286,334)                          (286,334)                          4,219,500                       

กาํไรสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      207,180                          -                                       -                                       207,180                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      121,910                           121,910                           121,910                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      207,180                          121,910                           121,910                           329,090                          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      (332,976)                         -                                       -                                       (332,976)                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 482,580                          (80,767)                           1,494                              (135,833)                         40,953                            50,000                            4,021,611                       (164,424)                          (164,424)                          4,215,614                       

-                                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก จดัสรรแลว้ -

และชาํระแลว้  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 482,580                   50,000                     1,510,502                2,043,082                

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               423,858                   423,858                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               (4,082)                      (4,082)                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               419,776                   419,776                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                               -                               (48,256)                    (48,256)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2563 482,580                   50,000                     1,882,022                2,414,602                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 482,580                   50,000                     1,655,073                2,187,653                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               474,574                   474,574                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                               -                               (332,976)                  (332,976)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 482,580                   50,000                     1,796,671                2,329,251                

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กาํไรสะสม

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 189,683              10,283                474,334              423,536              

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 213,624              188,817              33,542                35,872                

   ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (362)                    1,513                  -                          -                          

   ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (15,331)               8,875                  (451)                    850                     

   ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 10,350                5,008                  -                          -                          

   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (714)                    1,680                  -                          -                          

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,133)                 (1,111)                 (8)                        20                       

   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 13,122                194                     -                          15                       

   ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอนลดลง (171)                    -                          -                          -                          

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,092                  (759)                    35                       (654)                    

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,626 8,823 2,559                  3,502                  

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (39,000)               

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม -                          -                          (480,846)             (406,870)             

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (302,230)             (213,895)             -                          -                          

   รายไดท้างการเงิน (6)                        (31)                      (5,812)                 (4,003)                 

   ตน้ทุนทางการเงิน 19,981                28,456                13,310                17,698                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 138,531              37,853                36,663                30,966                

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 82,721                121,518              (9,202)                 11,490                

   สินคา้คงเหลือ (119,058)             12,995                (5,335)                 (7,956)                 

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,089                  (2,821)                 (615)                    (182)                    

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 339                     1,168                  -                          -                          

หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 89,354                (49,994)               15,566                (12,214)               

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (21,717)               (8,291)                 (28)                      (1,531)                 

   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -                          200                     -                          -                          

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,074)                 (22,777)               (762)                    (513)                    

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 171,185              89,851                36,287                20,060                

   จ่ายดอกเบ้ีย (19,533)               (28,047)               (12,914)               (17,296)               

   รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 12,040                3,648                  4,375                  3,648                  

   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (9,975)                 (864)                    (692)                    (580)                    

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 153,717              64,588                27,056                5,832                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํท่ีมีอายเุกิน 3 เดือนเพิม่ข้ึน -                          (22)                      -                          -                          

เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน -                          -                          (61,000)               (159,900)             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 73                       809                     26                       654                     

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (36,782)               (49,677)               (1,255)                 (1,166)                 

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (49)                      (1,228)                 -                          (82)                      

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          39,000                

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 480,846              406,870              480,846              406,870              

ดอกเบ้ียรับ 6                         31                       5,812                  4,003                  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 444,094              356,783              424,429              289,379              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง (110,868)             (146,955)             (15,000)               (125,318)             

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (14,994)               (12,998)               (3,014)                 (3,514)                 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (133,440)             (206,250)             (95,000)               (115,600)             

เงินปันผลจ่าย (332,976)             (48,256)               (332,976)             (48,256)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (592,278)             (414,459)             (445,990)             (292,688)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 5,533                  6,912                  5,495                  2,523                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 55,544                41,336                15,137                15,127                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 61,077                48,248                20,632                17,650                

-                          -                          -                          -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 2,310                  723                     187                     325                     

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิม่ข้ึนจากการทาํสัญญาเช่า 5,707                  8,845                  -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ

เปล่ียนแปลง 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล

โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง

ฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด  

ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และ                    

บริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นว

ปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                      

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล

บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี

ปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทาง     

ปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน               

งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป

ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 65 52 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ - - 10 9 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียรับ - - 3 2 อตัราร้อยละ 2.65 ต่อปี 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      

ขายสินคา้ 1 - - - ราคาตลาด 

เงินปันผลรับ - - 370 407 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกจิกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั      

ขายสินคา้ - 1 - - ราคาตลาด 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 9 10 3 3 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 147 152 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ - - 21 23 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียรับ - - 6 4 อตัราร้อยละ 2.65 ต่อปี 

เงินปันผลรับ - - - 39 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      

ขายสินคา้ 1 1 - - ราคาตลาด 

เงินปันผลรับ - - 481 407 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกจิกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั      

ขายสินคา้ - 1 - - ราคาตลาด 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 18 19 5 7 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี                              

31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  

(หมายเหตุ 3) 

    

บริษทัยอ่ย - - 25,375 16,263 

บริษทัร่วม 580 1,104 - 86 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 76 701 - - 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 656 1,805 25,375 16,349 

     

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 99 312 43 130 

รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 99 312 43 130 

     

เงินประกนั - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 7,166 7,166 1,961 1,961 

รวมเงินประกนั - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 7,166 7,166 1,961 1,961 

     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 4 35 

บริษทัร่วม 32 503 2 420 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 952 1,190 133 286 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 984 1,693 139 741 

     

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 19,039 28,055 4,734 10,774 

รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 19,039 28,055 4,734 10,774 
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เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวันท่ี                              

31 ธนัวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2563 

เพ่ิมข้ึน                    

ระหว่างงวด 

ลดลง                        

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)    

บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จาํกดั บริษทัยอ่ย 305,000 117,000 (69,000) 353,000 

บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั บริษทัยอ่ย 72,900 16,000 (15,000) 73,900 

บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั บริษทัยอ่ย 35,000 12,000 - 47,000 

รวม  412,900 145,000 (84,000) 473,900 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 3 6 3 6 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 4 7 4 7 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 12 15 12 15 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 13 16 13 16 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 2)     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 209 1,238 21,615 12,456 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 447 33 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 656 1,271 21,615 12,456 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 230,369 272,778 189    - 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 30,245 27,331 - - 

3 - 6 เดือน 4 1,052 - - 

6 - 12 เดือน 43 2 - - 

เกิน 12 เดือนข้ึนไป 2,673 2,579 - - 

รวม 263,334 303,742 189 - 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (4,818) (5,180) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 258,516 298,562 189 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 259,172 299,833 21,804 12,456 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - 534 3,760 3,893 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 30,636 67,733 120 51 

เงินทดรองพนกังาน 67 564 7 84 

รายไดค้า้งรับ 398 155 3 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 31,101 68,986 3,890 4,028 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 290,273 368,819 25,694 16,484 
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4. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสําหรับ            

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 42,863 1,835 

บวก: บนัทึกเพิ่มระหวา่งงวด  4,834 61 

หกั: กลบัรายการระหวา่งงวด (20,165) (512) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 27,532 1,384 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั 729,050 729,050 

บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั 175,500 175,500 

บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั 160,787 160,787 

บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จาํกดั 700,000 700,000 

รวม 1,765,337 1,765,337 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (286,500) (286,500) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 1,478,837 1,478,837 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผล

จากบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั - - - 39,000 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมคือบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใน

ประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอยและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม บริษทัฯมี

สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็น     

ร้อยละ 23.4345 

6.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ราคาทุน 644,930 644,930 644,930 644,930 

มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 3,420,361 3,477,058 - - 

6.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร 

จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ในระหวา่งงวด 203,286 402,392 - - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก                       

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด 59,571 (82,335) - - 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหวา่งงวด - - 369,882 406,870 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ในระหวา่งงวด 302,230 213,895 - - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก                       

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด 121,910 56,383 - - 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหวา่งงวด - - 480,846 406,870 

6.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 

 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวนเงินประมาณ 

7,102 ลา้นบาท และ 6,473 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

6.4 การยกเลกิการซ้ือนํา้มันดบิจากประเทศเวเนซูเอลา 

 ในเดือนมกราคม 2562 ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศและกาํหนดมาตรการคว ํ่าบาตรต่อบริษทัคา้นํ้ ามนั

แห่งหน่ึงของประเทศเวเนซูเอลา ซ่ึงเป็นแหล่งนํ้ ามนัดิบหลกัท่ีบริษทัร่วมใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิต                          

ยางมะตอย คิดเป็นสัดส่วนประมาณคร่ึงหน่ึงของปริมาณผลิตภณัฑ์ยางมะตอยทั้งหมดท่ีบริษทัร่วมขาย                 

ในแต่ละปี บริษทัร่วมไดติ้ดต่อสาํนกังานกฎหมาย 2 แห่ง เพื่อขอคาํแนะนาํในเร่ืองผลกระทบของมาตรการ 

คว ํ่าบาตรต่อการซ้ือนํ้ ามนัดิบและการจ่ายชาํระเงิน โดยสาํนกังานกฎหมายทั้ง 2 แห่งมีความเห็นว่าการทาํ

รายการคา้ดงักล่าวไม่ขดัต่อขอ้กฎหมายใด ๆ ท่ีบงัคบัใชท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมาตรการคว ํ่าบาตรดงักล่าว บริษทัร่วม

จึงไดด้าํเนินการต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจของบริษทัร่วม 

 ต่อมาในเดือนกนัยายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (US State Department) ไดร้้องขอให้

บริษทัร่วมหยดุซ้ือนํ้ามนัดิบจากประเทศเวเนซูเอลา โดยใหมี้ผลตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป 

ดงันั้นเพื่อหลีกเล่ียงการถูกคว ํ่าบาตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทัร่วมจึงตดัสินใจปฏิบติัตามและ                          

แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหก้บัทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาทราบ และบริษทัร่วมไดห้ยดุซ้ือ

นํ้ามนัดิบจากประเทศเวเนซูเอลาแลว้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 

 ทั้งน้ี บริษทัร่วมไดแ้จง้ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 

วนัท่ี 15 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงรวมถึงแผนการบริหารความเส่ียงจากการหยดุซ้ือ

นํ้ามนัดิบจากแหล่งปัจจุบนั โดยการพิจารณาแผนการซ้ือนํ้ามนัดิบจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศเวเนซูเอลา 

หรือแผนการจดัหายางมะตอยจากแหล่งอ่ืน 
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7. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 1,910,738 652,766 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 44,280 1,366 

รายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า - มูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี ณ วนัท่ีเปล่ียนแปลงสญัญา (4,475) (4,475) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                           

ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (5,165) (61) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (212,194) (33,426) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 1,733,184 616,170 

8. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 1 30 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 174,032 148,534 15,177 6,869 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 984 1,693 138 711 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 52,088 43,308 2,703 5,969 

เจา้หน้ีค่าส่งเสริมการขาย 206,997 180,546 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 87,824 55,647 20,004 8,597 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 521,925 429,728 38,023 22,176 
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9. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 799,443 555,000 

จ่ายคืนเงินกู ้ (133,440) (95,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 666,003 460,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (281,880) (205,000) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง  

กาํหนดชําระภายในหน่ึงปี 384,123 255,000 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน                                           

12 ลา้นบาท (2563: 12 ลา้นบาท) 

 เง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้

 เงินกูย้มืคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วนของกลุ่มบริษทั 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ี

กาํหนดในสญัญา การหา้มก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นบางส่วน เป็นตน้ 

10. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 42,712 56,975 12,584 20,450 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1,448) (1,949) (891) (1,267) 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 41,264 55,026 11,693 19,183 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (23,605) (27,587) (5,468) (7,943) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17,659 27,439 6,225 11,240 
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กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการ

ชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่า

ตามสญัญาเช่าดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน                 

ตามสญัญาเช่า 24 19 43 29 28 57 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1) (1) (2) (1) (1) (2) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน

ตามสญัญาเช่า 23 18 41 28 27 55 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน                                   

ตามสญัญาเช่า 6 7 13 8 12 20 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี - (1) (1) - (1) (1) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน

ตามสญัญาเช่า 6 6 12 8 11 19 
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11. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) การคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

ข) การจาํนองสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ท่ีดิน 58 104 17 17 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 485 580 252 260 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 53 - - 

ค) การมีขอ้จาํกดัวา่กลุ่มบริษทัจะไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัต่อทรัพยสิ์น 

12. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   

30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 105,156 30,109 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,631 2,274 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 995 285 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (1,074) (762) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 110,708 31,906 
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13. ภาษีเงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,814) (9,778) (71) (643) 

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                            

กาํไรหรือขาดทุน (3,814) (9,778) (71) (643) 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (17,497) (13,000) (240) (322) 

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                            

กาํไรหรือขาดทุน (17,497) (13,000) (240) (322) 
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จํานวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด                          

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั - (2,236) - (1,021) 

   

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั - (2,236) - (1,021) 

14. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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15. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
ผลิตภณัฑจ์ากพชื ผกั และผลไม ้ เคร่ืองด่ืม อ่ืน ๆ งบการเงินรวม 

 
2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขาย 195 237 375 386 4 7 574 630 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 35 9 94 74 1 (2) 130 81 

รายไดอ่ื้น       19 19 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย       (82) (69) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (96) (109) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน       (3) (3) 

ขาดทุนจากการดาํเนินงาน       (32) (81) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       203 402 

ตน้ทุนทางการเงิน       (9) (13) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       162 308 

ผลประโยชน์ภาษีเงินได ้       4 10 

กาํไรสําหรับงวด       166 318 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
ผลิตภณัฑจ์ากพชื ผกั และผลไม้ เคร่ืองด่ืม อ่ืน ๆ งบการเงินรวม 

 
2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขาย 400 498 718 886 6 11 1,124 1,395 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 56 19 180 203 1 (3) 237 219 

รายไดอ่ื้น       46 48 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย       (165) (160) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (199) (248) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน       (12) (34) 

ขาดทุนจากการดาํเนินงาน       (93) (175) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       302 214 

ตน้ทุนทางการเงิน       (19) (29) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       190 10 

ผลประโยชน์ภาษีเงินได ้       17 13 

กาํไรสําหรับงวด       207 23 
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 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 แสดงได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ขายสินคา้ในประเทศ ขายสินคา้ในต่างประเทศ งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขาย 474 321 100 309 574 630 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 249 66 (119) 15 130 81 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ขายสินคา้ในประเทศ ขายสินคา้ในต่างประเทศ งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขาย 751 779 373 616 1,124 1,395 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 307 183 (70) 36 237 219 

 กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

ขอ้ 2 

16. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลประจาํปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้       

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 48.3 0.10 

รวมเงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 48.3 0.10 

    

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2564 91.7 0.19 

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้       

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 241.3 0.50 

รวมเงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 333.0 0.69 
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17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ คงเหลือเป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บาท 8 10 - 1 

17.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและจ้างบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าเคร่ืองใชส้ํานกังาน ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสัญญา

เช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า รวมทั้งสญัญาจา้งบริการต่าง ๆ 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาดงักล่าวดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

จ่ายชาํระภายใน     

1 ปี 31 28 7 11 

2 ถึง 5 ปี 5 7 - 1 

17.3 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั

บางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

หนงัสือคํ้าประกนั 14 15 7 7 
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18. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

สกลุเงิน 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.9 2.9 0.1 0.8 32.05 30.04 

ยโูร 0.7 1.0 - 0.2 38.14 36.88 

เหรียญออสเตรเลีย - - 0.1 - 24.10 - 

 กลุ่มบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงครบกาํหนดภายในหน่ึงปีคงเหลือดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ 

สกลุเงิน 

จาํนวน            

ท่ีขาย 

จาํนวน          

ท่ีซ้ือ 

จาํนวน            

ท่ีขาย 

จาํนวน          

ท่ีซ้ือ 

จาํนวน 

ท่ีขาย 

จาํนวน 

ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 8.6 0.2 - - 30.01 - 31.51 31.19 - 31.31 

ยโูร - 0.1 - - - 37.74 

เหรียญออสเตรเลีย - 0.1 - - - 23.99 

       

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ตรวจสอบแลว้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ 

สกลุเงิน 

จาํนวน            

ท่ีขาย 

จาํนวน          

ท่ีซ้ือ 

จาํนวน            

ท่ีขาย 

จาํนวน          

ท่ีซ้ือ 

จาํนวน 

ท่ีขาย 

จาํนวน 

ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.8 - - - 29.88 - 31.43 - 

ยโูร 0.4 - - - 36.96 - 37.09 - 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัยอ่ยมีสญัญาสิทธิท่ีจะขายเงินตราต่างประเทศคงเหลือดงัน้ี 

สญัญา จาํนวนท่ีขาย 

อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา                

ของจาํนวนท่ีขาย 

ขาดทุนจากการ 

เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 

 (ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) (ลา้นบาท) 

สิทธิท่ีจะขาย 1.0 30.30 1.8 

19. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

19.1 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทัร่วม)                          

ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท 

19.2 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล                        

ในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเงินปันผลทั้งส้ิน 91.7 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือน

กนัยายน 2564 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 
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