
 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                                               
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ 
“ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูล 
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล  
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 6.4 เร่ือง กำรปฏิบติัตำมกำรร้องขอของ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำใหบ้ริษทัร่วมหยดุซ้ือน ้ำมนัดิบจำกประเทศเวเนซูเอลำ เพื่อหลีกเล่ียง             
กำรถูกคว  ่ำบำตรจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

ณฐัวุฒิ สันติเพช็ร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5730 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภำคม 2564 



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 59,933                55,544                13,218                15,137                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 288,235              368,819              41,695                16,484                

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                          -                          420,400              412,900              

สินคา้คงเหลือ 4 519,425              500,542              46,889                46,138                

สินทรัพยชี์วภาพ 585                     480                     -                          -                          

เงินจ่ายล่วงหนา้ 2 21,021                29,016                2,323                  2,547                  

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 150                     1,649                  -                          -                          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 19,535                24,460                5,524                  5,565                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 908,884              980,510              530,049              498,771              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

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

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 3,527,379           3,477,058           644,930              644,930              

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน - ทีดินรอการขาย 7,270                  7,270                  7,270                  7,270                  

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 7 1,826,757           1,910,738           632,785              652,766              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 29,592                30,389                27,022                27,037                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 83,103                69,420                6,364                  6,195                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2 11,538                11,874                2,092                  2,092                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,485,639           5,506,749           2,799,300           2,819,127           

รวมสินทรัพย์ 6,394,523           6,487,259           3,329,349           3,317,898           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 733,333              814,379              520,000              500,000              

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2, 8 475,330              429,728              37,764                22,176                

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 9 274,380              266,880              197,500              190,000              

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 2, 10 24,827                27,587                5,587                  7,943                  

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 9,716                  163                     -                          -                          

หนีสินหมุนเวียนอืน 55,150                62,663                12,737                3,777                  

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,572,736           1,601,400           773,588              723,896              

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 458,343              532,563              310,000              365,000              

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 2, 10 22,781                27,439                7,617                  11,240                

ประมาณการตน้ทุนการรือถอน 1,030                  1,201                  -                          -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12 108,155              105,156              31,389                30,109                

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 590,309              666,359              349,006              406,349              

รวมหนสิีน 2,163,045           2,267,759           1,122,594           1,130,245           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

         หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000              500,000              500,000              500,000              

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

         หุ้นสามญั 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 482,580              482,580              482,580              482,580              

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   ทีบริษทัฯซือในราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี (80,767)               (80,767)               -                          -                          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วมทีซือในราคาตาํกวา่มูลค่าตามบญัชี 1,494                  1,494                  -                          -                          

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม

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

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 40,953                40,953                -                          -                          

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,097,046           4,147,407           1,674,175           1,655,073           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (223,995)             (286,334)             -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,231,478           4,219,500           2,206,755           2,187,653           

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,394,523           6,487,259           3,329,349           3,317,898           

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 550,616          765,117          82,013            100,847          

รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย 5 -                     -                     -                     39,000            

รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม 6 -                     -                     110,964          -                     

รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 2 -                     -                     10,495            14,002            

รายไดอื้น 27,300            29,047            434                 4,586              

รวมรายได้ 577,916          794,164          203,906          158,435          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 443,551          627,029          47,690            62,802            

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 83,205            90,994            -                     -                     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 103,178          138,601          41,586            43,636            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 8,949              31,355            -                     150                 

รวมค่าใช้จ่าย 638,883          887,979          89,276            106,588          

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (60,967)           (93,815)           114,630          51,847            

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 98,944            (188,497)         -                     -                     

รายไดท้างการเงิน 2                     27                   2,839              1,710              

ตน้ทุนทางการเงิน (10,334)           (15,407)           (6,847)            (9,821)            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 27,645            (297,692)         110,622          43,736            

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 13,683            3,222              169                 (321)               

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 41,328            (294,470)         110,791          43,415            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6 62,339            138,718          -                     -                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด 62,339            138,718          -                     -                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 103,667          (155,752)         110,791          43,415            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 41,328            (294,470)         110,791          43,415            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 103,667          (155,752)         110,791          43,415            

กาํไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.09                (0.61)              0.23                0.09                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปลียนแปลง

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ทไีม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ของบริษทัยอ่ยทบีริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยของ ของบริษทัร่วมโดย ส่วนทุนจากการจา่ย ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ทีออก ซือในราคาสูงกวา่ บริษทัร่วมทีซือในราคา ไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ - เบด็เสร็จอืน รวมองคป์ระกอบอืน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าตามบญัชี ตาํกวา่มูลค่าตามบญัชี ควบคุมของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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                   

ขาดทุนสาํหรับงวด -                          -                                      -                                     -                                       -                                -                             (294,470)                -                                  -                                  (294,470)                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                                      -                                     -                                       -                                -                             -                             138,718                       138,718                      138,718                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรบังวด -                          -                                      -                                     -                                       -                                -                             (294,470)                138,718                       138,718                      (155,752)                     

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                          -                                      -                                     -                                       (8)                              -                             -                             -                                  -                                  (8)                                

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2563 482,580              (80,767)                           1,494                             (135,833)                          40,986                      50,000                    3,553,707               (161,133)                     (161,133)                     3,751,034                   

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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 -                          -                                      -                                     -                                       -                                -                             41,328                    -                                  -                                  41,328                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                                      -                                     -                                       -                                -                             -                             62,339                         62,339                        62,339                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรบังวด -                          -                                      -                                     -                                       -                                -                             41,328                    62,339                         62,339                        103,667                      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                          -                                      -                                     -                                       -                                -                             (91,689)                  -                                  -                                  (91,689)                       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2564 482,580              (80,767)                           1,494                             (135,833)                          40,953                      50,000                    4,097,046               (223,995)                     (223,995)                     4,231,478                   

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ทีออก จดัสรรแลว้ -

และชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              43,415                    43,415                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 482,580                  50,000                    1,553,917               2,086,497               

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              110,791                  110,791                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                              -                              (91,689)                   (91,689)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 482,580                  50,000                    1,674,175               2,206,755               

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 27,645               (297,692)           110,622             43,736               

ปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 98,772               92,757               16,749               18,041               

   โอนกลบัค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (133)                   -                         -                         -                         

   ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (2,530)               3,076                 (260)                   345                    

   ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 1,953                 3,491                 -                         -                         

   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (105)                   2,050                 -                         -                         

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 100                    (1,195)               (8)                       (19)                     

   ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 9,560                 11,786               -                         -                         

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,217                 (644)                   -                         (654)                   

   ประมาณการตน้ทุนการรือถอนลดลง (171)                   -                         -                         -                         

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,315                 3,939                 1,280                 1,187                 

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (39,000)             

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม -                         -                         (110,964)           -                         

   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (98,944)             188,497             -                         -                         

   รายไดท้างการเงิน (2)                       (27)                     (2,839)               (1,710)               

   ตน้ทุนทางการเงิน 10,334               15,407               6,847                 9,821                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 54,011               21,445               21,427               31,747               

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง 

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 82,992               22,095               (25,203)             (21,669)             

   สินคา้คงเหลือ (18,306)             (25,653)             (491)                   2,416                 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 12,551               7,484                 (1,714)               (194)                   

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 336                    1,280                 -                         (2)                       

หนีสินจากการดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 43,681               66,595               15,234               (12,220)             

   หนีสินหมุนเวียนอืน (7,671)               (4,881)               8,960                 629                    

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน -                         59                      -                         -                         

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (316)                   (22,563)             -                         (513)                   

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 167,278             65,861               18,213               194                    

   จ่ายดอกเบีย (10,155)             (14,969)             (6,671)               (9,572)               

   รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 9,525                 2,232                 2,193                 2,232                 

   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (9,073)               (233)                   (327)                   -                         

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 157,575             52,891               13,408               (7,146)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํทีมีอายเุกิน 3 เดือนเพมิขึน -                         (21)                     -                         -                         

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (เพมิขึน) ลดลง -                         -                         (7,500)               18,100               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 48                      655                    -                         654                    

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,489)             (28,795)             (938)                   (250)                   

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                         (1,221)               -                         (82)                     

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         39,000               

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 110,964             -                         110,964             -                         

ดอกเบียรับ 2                        27                      2,839                 1,710                 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 93,525               (29,355)             105,365             59,132               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) (81,046)             92,697               20,000               7,312                 

เงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่า (7,256)               (6,430)               (1,503)               (2,022)               

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (66,720)             (103,125)           (47,500)             (57,800)             

เงินปันผลจ่าย (91,689)             -                         (91,689)             -                         

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (246,711)           (16,858)             (120,692)           (52,510)             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 4,389                 6,678                 (1,919)               (524)                   

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 59,933               48,014               13,218               14,603               

-                         -                         -                         -                         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   รายการซืออุปกรณ์ทียงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 1,402                 1,450                 317                    512                    

   รายการซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทียงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 50                      -                         50                      -                         

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึนจากการทาํสัญญาเช่า 4,313                 1,589                 -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด   
ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) และ                    
บริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และได้จดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนว
ปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ                       
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบั
ปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน               
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย  และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 82 100 ราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ - - 10 14 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - - 3 2 อตัราร้อยละ 2.65 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - - 39 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ขายสินคา้ - 1 - - ราคาตลาด 
เงินปันผลรับ - - 111 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 9 9 2 4 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษทัย่อย และกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี                              
31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
(หมายเหตุ 3) 

    

บริษทัยอ่ย - - 41,603 16,263 
บริษทัร่วม 125 1,104 - 86 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 88 701 - - 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 213 1,805 41,603 16,349 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 1,425 312 86 130 
รวมค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 1,425 312 86 130 
     
เงินประกัน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 7,166 7,166 1,961 1,961 
รวมเงินประกัน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 7,166 7,166 1,961 1,961 
     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 20 35 
บริษทัร่วม 20 503 - 420 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 2,216 1,190 201 286 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 2,236 1,693 221 741 
     
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 21,996 28,055 10,946 10,774 
รวมหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 21,996 28,055 10,946 10,774 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเ ก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2564 และวันท่ี                               
31 ธนัวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2563 

เพ่ิมขึ้น                    
ระหว่างงวด 

ลดลง                        
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)    
บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั บริษทัยอ่ย 305,000 45,000 (37,000) 313,000 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั บริษทัยอ่ย 72,900 - (6,000) 66,900 
บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั บริษทัยอ่ย 35,000 5,500 - 40,500 

รวม  412,900 50,500 (43,000) 420,400 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 และ 2563 ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9 9 9 9 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - 1 - - 
รวม 9 10 9 9 

3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 153 1,238 37,073 12,456 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 58 33 64 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 211 1,271 37,137 12,456 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 225,663 272,778 - - 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 43,703 27,331 - - 
3 - 6 เดือน - 1,052 - - 
6 - 12 เดือน 1,535 2 - - 
เกิน 12 เดือนขึ้นไป 1,182 2,579 - - 

รวม 272,083 303,742 - - 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (5,047) (5,180) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 267,036 298,562 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 267,247 299,833 37,137 12,456 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 2 534 4,466 3,893 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,419 67,733 50 51 
เงินทดรองพนกังาน 146 564 38 84 
รายไดค้า้งรับ 421 155 4 - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 20,988 68,986 4,558 4,028 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธ ิ 288,235 368,819 41,695 16,484 

4. สินค้ำคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับ            
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 42,863 1,835 
บวก: บนัทึกเพิ่มระหวา่งงวด  1,932 - 
หกั: กลบัรายการระหวา่งงวด (4,462) (260) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 40,333 1,575 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ราคาทุน 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั 729,050 729,050 
บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ากดั 175,500 175,500 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั 160,787 160,787 
บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั 700,000 700,000 
รวม 1,765,337 1,765,337 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (286,500) (286,500) 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 1,478,837 1,478,837 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัย่อย 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 
บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ากดั - 39,000 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมคือบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอยและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม บริษทัฯมี
สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมดังกล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็น     
ร้อยละ 23.4345 
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6.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ราคาทุน 644,930 644,930 644,930 644,930 
มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 3,527,379 3,477,058 - - 

6.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
การลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมในระหวา่งงวด 98,944 (188,497) - - 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก                       
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด 62,339 138,718 - - 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหวา่งงวด - - 110,964 - 

6.3 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวนเงินประมาณ 
7,657 ลา้นบาท และ 6,473 ลา้นบาท ตามล าดบั 

6.4 กำรยกเลกิกำรซ้ือน ้ำมันดิบจำกประเทศเวเนซูเอลำ 

 ในเดือนมกราคม 2562 ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศและก าหนดมาตรการคว ่าบาตรต่อบริษทัคา้น ้ ามนั
แห่งหน่ึงของประเทศเวเนซูเอลา ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ ามันดิบหลักท่ีบริษทัร่วมใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิต                          
ยางมะตอย คิดเป็นสัดส่วนประมาณคร่ึงหน่ึงของปริมาณผลิตภณัฑ์ยางมะตอยทั้งหมดท่ีบริษทัร่วมขาย                 
ในแต่ละปี บริษทัร่วมไดติ้ดต่อส านกังานกฎหมาย 2 แห่ง เพื่อขอค าแนะน าในเร่ืองผลกระทบของมาตรการ 
คว  ่าบาตรต่อการซ้ือน ้ ามนัดิบและการจ่ายช าระเงิน โดยส านกังานกฎหมายทั้ง 2 แห่งมีความเห็นว่าการท า
รายการคา้ดงักล่าวไม่ขดัต่อขอ้กฎหมายใด ๆ ท่ีบงัคบัใชท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมาตรการคว ่าบาตรดงักล่าว บริษทัร่วม
จึงไดด้ าเนินการต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจของบริษทัร่วม 
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 ต่อมาในเดือนกนัยายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (US State Department) ไดร้้องขอให้
บริษทัร่วมหยุดซ้ือน ้ ามนัดิบจากประเทศเวเนซูเอลา โดยให้มีผลตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป 
ดังนั้นเพื่อหลีกเล่ียงการถูกคว ่าบาตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทัร่วมจึงตดัสินใจปฏิบัติตามและ                          
แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหก้บัทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาทราบ และบริษทัร่วมไดห้ยดุซ้ือ
น ้ามนัดิบจากประเทศเวเนซูเอลาแลว้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 

 ทั้งน้ี บริษทัร่วมไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 
วนัท่ี 15 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงรวมถึงแผนการบริหารความเส่ียงจากการหยุดซ้ือ
น ้ ามนัดิบจากแหล่งปัจจุบนั โดยการพิจารณาแผนการซ้ือน ้ ามนัดิบจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศเวเนซูเอลา 
หรือแผนการจดัหายางมะตอยจากแหล่งอ่ืน 

7. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 1,910,738 652,766 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 22,684 1,179 
รายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า - มูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี ณ วนัท่ีเปล่ียนแปลงสัญญา (4,475) (4,475) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                           

ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (4,265) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (97,925) (16,685) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 1,826,757 632,785 
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8. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 9 30 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 155,244 148,534 17,481 6,869 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 2,236 1,693 212 711 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,578 43,308 3,691 5,969 
เจา้หน้ีค่าส่งเสริมการขาย 202,735 180,546 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 69,537 55,647 16,371 8,597 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 475,330 429,728 37,764 22,176 

9. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 799,443 555,000 
จ่ายคืนเงินกู ้ (66,720) (47,500) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2564 732,723 507,500 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (274,380) (197,500) 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง  
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 458,343 310,000 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจ านวน                                           
12 ลา้นบาท (2563: 12 ลา้นบาท) 
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 เง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้

 เงินกูย้มืค  ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วนของกลุ่มบริษทั 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษทัต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ี
ก าหนดในสัญญา การหา้มก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นบางส่วน เป็นตน้ 

10. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 49,321 56,975 14,208 20,450 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (1,713) (1,949) (1,004) (1,267) 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า 47,608 55,026 13,204 19,183 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (24,827) (27,587) (5,587) (7,943) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22,781 27,439 7,617 11,240 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการ
ช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตาม
สัญญาเช่าดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

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

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน                 
ตามสัญญาเช่า 26 24 50 29 28 57 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1) (1) (2) (1) (1) (2) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน
ตามสัญญาเช่า 25 23 48 28 27 55 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน                                   
ตามสัญญาเช่า 6 8 14 8 12 20 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี - (1) (1) - (1) (1) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน
ตามสัญญาเช่า 6 7 13 8 11 19 

11. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากสถาบนัการเงินมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

ก) การค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

ข) การจ านองสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
สินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดิน 58 104 17 17 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 493 580 256 260 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 53 - - 

ค) การมีขอ้จ ากดัวา่กลุ่มบริษทัจะไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัต่อทรัพยสิ์น 
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12. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   
31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 105,156 30,109 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,815 1,138 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 500 142 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (316) - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 108,155 31,389 

13. ภำษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (13,683) (3,222) (169) 321 

ค่ำใช้จ่ำย (ผลประโยชน์) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                                  
ก ำไรขำดทุน (13,683) (3,222) (169) 321 

14. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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15. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ผลิตภณัฑจ์ากพืช  
ผกัและผลไม้ เคร่ืองด่ืม อื่น ๆ  งบการเงินรวม  

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขาย 205 261 343 500 3 4 551 765 

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น 21 10 86 129 - (1) 107 138 
รายไดอ้ื่น       27 29 
ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย       (83) (91) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (103) (139) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน       (9) (31) 

ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน       (61) (94) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทุนใน            

บริษทัร่วม       99 (188) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (10) (15) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้       28 (297) 
ผลประโยชน์ภาษเีงินได ้       13 3 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด       41 (294) 
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 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ขายสินคา้ในประเทศ ขายสินคา้ในต่างประเทศ งบการเงินรวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขาย 278 458 273 307 551 765 

ก าไรขั้นตน้ 58 117 49 21 107 138 

 กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการก าหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ขอ้ 2 

16. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 91.7 0.19 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 91.7 0.19 

17. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

17.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ คงเหลือเป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บาท 19 10 1 1 

17.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและจ้ำงบริกำร 

 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าเคร่ืองใชส้ านกังาน ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสัญญา
เช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า รวมทั้งสัญญาจา้งบริการต่าง ๆ 
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 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาดงักล่าวดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระภายใน     

1 ปี 31 28 8 11 
2 ถึง 5 ปี 6 7 1 1 

17.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือค ้าประกนั 16 15 7 7 

18. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  
 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

สกุลเงิน 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.7 2.9 0.8 0.8 31.34 30.04 
ยโูร 1.2 1.0 0.2 0.2 36.71 36.88 
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 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงครบก าหนดภายในหน่ึงปีคงเหลือดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน 
จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน 
ท่ีขาย 

จ านวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.9 2.6 - - 29.93 - 31.21 30.03 - 30.25 
ยโูร 0.9 - - - 36.17 - 36.63 - 
       

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ตรวจสอบแลว้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน 
จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน            
ท่ีขาย 

จ านวน          
ท่ีซ้ือ 

จ านวน 
ท่ีขาย 

จ านวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.8 - - - 29.88 - 31.43 - 
ยโูร 0.4 - - - 36.96 - 37.09 - 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีสัญญาสิทธิท่ีจะขายเงินตราต่างประเทศคงเหลือดงัน้ี 

สัญญา จ านวนท่ีขาย 
อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา                

ของจ านวนท่ีขาย 
ขาดทนุจากการ 

เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 
 (ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) (ลา้นบาท) 

สิทธิท่ีจะขาย 1.0 30.30 1.1 

19. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

19.1 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทัร่วม)                         
ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 1.0 บาท รวมเงินปันผลทั้งส้ินประมาณ 1,578 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวแลว้เป็นจ านวน 370 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

19.2 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 
ในอตัราหุน้ละ 0.5 บาท รวมเงินปันผลทั้งส้ินประมาณ 241 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าว
แลว้ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

20. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 
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