
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)

เอกส�รแนบ 3

สรุปข้อมูลท�งก�รเงิน

จ�กร�ยง�นประจำ�ปี 2563
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ข้้อมููลเก่ี่�ยวกัี่บหุ้้้นสามัูญ (ต่่อหุ้้้น)

มููลค่่าท่ี่�ตราไว้ ้

มููลค่่าตามูบััญช่ี 

กำำาไร (ขาดทุี่น) ต่อหุุ้้นขั�นพ้ื้�นฐาน

ผลกี่ารดำำาเนินงาน (บาท)

รายได้จากำกำารขาย 

รายได้รว้มู 

กำำาไรขั�นต้น

กำำาไรก่ำอนดอกำเบ่ั�ยและภาษ่ีเงิินได้

กำำาไร (ขาดทุี่น) สุุที่ธิิ 

ข้้อมููลเก่ี่�ยวกัี่บงบด้ำล (บาท)

สิุนที่รัพื้ย์หุ้มุูนเว้ยีน 

สิุนที่รัพื้ย์รว้มู 

หุ้น่�สิุนหุ้มุูนเว้ยีน 

หุ้น่�สิุนรว้มู 

ทุี่นท่ี่�ออกำและเรยีกำชีำาระแล้ว้

สุ่ว้นของิผูู้้ถ้ือหุุ้้นบัรษัิีที่ใหุ้ญ่

สุ่ว้นของิผูู้้ถ้ือหุุ้้น 

อัต่ราส่วนทางกี่ารเงิน 

อัตราสุ่ว้นกำำาไรขั�นต้นต่อยอดขาย (%)

อัตราสุ่ว้นกำำาไรก่ำอนดอกำเบ่ั�ยและภาษ่ีเงิินได้ (%)

อัตราสุ่ว้นกำำาไรสุุที่ธิิต่อรายได้รว้มู (%) 

อัตรากำารจ่ายเงิินปัันผู้ล (%) 

ผู้ลตอบัแที่นต่อสุ่ว้นผูู้้ถ้ือหุุ้้น(%)    

ผู้ลตอบัแที่นต่อสิุนที่รัพื้ย์ไมู่หุ้มุูนเว้ยีน (%)    

ผู้ลตอบัแที่นต่อสิุนที่รัพื้ย์รว้มู (%)                  

อัตราสุ่ว้นค่ว้ามูสุามูารถืในกำารชีำาระดอกำเบ่ั�ย (เท่ี่า)

อัตราสุ่ว้นสิุนที่รัพื้ย์หุ้มุูนเว้ยีนต่อหุ้น่�สิุนหุ้มุูนเว้ยีน (เท่ี่า) 

อัตราสุ่ว้นสุภาพื้ค่ล่องิต่อหุ้น่�สิุนหุ้มุูนเว้ยีน (เท่ี่า) 

อัตราสุ่ว้นหุ้น่�สิุนต่อสุ่ว้นผูู้้ถ้ือหุุ้้น (เท่ี่า)             

ณ วัันท่ี่� หรือื สำำ�หรัืบปีีส้ำ�นสุำด
วัันท่ี่� 31 ธัันวั�คม

2562
(รืวัม)

2562
(บรืษัิัที่)

2561
(รืวัม)

2561
(บรืษัิัที่)

2563
(รืวัม)

2563
(บรืษัิัที่)

1.00

8.10

0.43 

3,561,064,263

3,687,017,406

382,486,783

262,629,329

207,667,159

1,256,513,591

6,669,002,920

1,844,007,417

2,762,208,235

482,579,640

3,906,794,685

3,906,794,685

10.7% 

7.1% 

5.6% 

79.0%

5.3% 

3.8% 

3.1% 

3.8

0.7

0.3

0.7

1.00 

8.74 

1.00 

2,500,123,559 

2,575,811,322 

435,736,037 

536,211,355 

 481,812,461 

980,510,187 

6,487,259,025 

1,601,400,008 

2,267,758,547 

482,579,640 

4,219,500,478 

4,219,500,478 

17.4% 

20.8% 

18.7% 

94.1%*

11.4% 

8.7% 

7.4% 

10.5

0.6

0.3

0.5

1.00 

4.53 

0.66 

255,066,768 

858,701,883 

81,413,835 

351,238,734 

317,549,351 

498,771,349 

3,317,897,440 

723,895,691 

1,130,244,861 

482,579,640 

2,187,652,579 

2,187,652,579 

31.9%

40.9%

37.0%

142.9%*

14.5%

11.3%

9.6%

10.9

0.7

0.6

0.5

1.00

4.23

0.25 

353,565,577

714,031,368

108,682,651

162,690,434

122,481,331

372,339,023

3,406,202,762

769,706,782

1,363,120,709

482,579,640

2,043,082,053

2,043,082,053

30.7% 

22.8%

17.2%

134.0%

6.0% 

4.0% 

3.6% 

3.8

0.5

0.4

0.7

1.00

8.65

(0.06)

4,248,050,424

4,356,026,410

853,472,354

77,399,384

 (30,876,745)

1,747,914,423

7,076,574,427

1,962,326,700

2,903,169,782

482,579,640

4,173,404,645

4,173,404,645

20.1% 

1.8% 

(0.7%)

(390.7%)

(0.7%)

(0.6%)

(0.4%)

1.4

0.9

0.4

0.7

1.00

4.47

0.72

379,175,078

862,850,858

98,163,539

388,624,918

349,185,574

236,282,983

3,432,902,009

521,232,526

1,275,839,738

482,579,640

2,157,062,271

2,157,062,271

25.9%

45.0%

40.5%

34.7%

16.2%

10.9%

10.2%

12.9

0.5

0.3

0.6

* อัตรากำารจ่ายเงิินปัันผู้ลค่ำานว้ณจากำเงิินปัันผู้ลท่ี่�จ่ายจากำกำำาไรของิปีัดังิกำล่าว้ โดยสุำาหุ้รับัปีั 2563 รว้มูเงิินปัันผู้ลระหุ้ว้่างิกำาลค่รั�งิท่ี่� 2 ท่ี่� 0.19 บัาที่   

  ต่อหุุ้้น และเงิินปัันผู้ลสุำาหุ้รับักำารดำาเนินงิานค่ร ่�งิปีัหุ้ลังิท่ี่� 0.50 บัาที่ต่อหุุ้้น ซ่ึ่�งิข่�นอยู่กัำบักำารอนุมัูติโดยท่ี่�ปัระชุีมูผูู้้ถ้ือหุุ้้น ค่รั�งิท่ี่� 1/2564

ข้้อมููลสำำ�คััญท�งก�รเงิน
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รายงานประจำำาปี 2563 | บรษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำำาก้ด (มหาชน)

งบแสำดงฐ�นะก�รเงิน
บริษััท ทิปโก้ฟููดส์ำ จำำ�กัด (มูห�ชน) และบริษััทย่่อย่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หุ้มู้นเวยีน

เงิินสุดและรายกำารเท่ี่ยบัเท่ี่าเงิินสุด

เงิินลงิทุี่นชัี�ว้ค่ราว้

ลูกำหุ้น่�กำารค้่าและลูกำหุ้น่�อ้�น

เงิินใหุ้้กู้ำย้มูระยะสัุ�นแก่ำกิำจกำารท่ี่�เก่ำ�ยว้ข้องิกัำน

สิุนค้่าค่งิเหุ้ล้อ

สิุนที่รัพื้ย์ช่ีว้ภาพื้

เงิินจ่ายล่ว้งิหุ้น้า

สิุนที่รัพื้ย์ตราสุารอนุพัื้นธ์ิ

สิุนที่รัพื้ย์หุ้มุูนเว้ยีนอ้�น

รวมูสินทรัพย์หุ้มู้นเวยีน

สินทรัพย์ไมู่หุ้มู้นเวยีน

เงิินลงิทุี่นในบัรษัิีที่ย่อย

เงิินลงิทุี่นในบัรษัิีที่ร่ว้มู

อสัุงิหุ้ารมิูที่รัพื้ย์เพ้ื้�อกำารลงิทุี่น - ท่ี่�ดินรอ

  กำารขาย

ท่ี่�ดิน อาค่ารและอุปักำรณ์

สิุนที่รัพื้ย์ไมู่มู่ตัว้ตน

สิุนที่รัพื้ย์ภาษ่ีเงิินได้รอกำารตัดบััญช่ี 

สิุนที่รัพื้ย์ไมู่หุ้มุูนเว้ยีนอ้�น

รวมูสินทรัพย์ไมู่หุ้มู้นเวยีน

รวมูสินทรัพย์

2563 2562 2563 2562

7, 8

7

9

7

29.1

10

11

12

13

22

7

 55,544,446 

  -  

368,818,881 

  -  

500,542,233 

  480,000 

 29,015,480 

  1,649,450 

 24,459,697 

 980,510,187 

 - 

 3,477,058,427 

  

7,269,561 

 1,910,737,529 

 30,389,476 

 69,420,294 

  11,873,551 

 5,506,748,838 

 6,487,259,025 

 41,336,348 

  4,995,108 

 467,172,764 

  - 

 679,465,248 

 2,800,000 

 12,851,450 

  386,936 

 47,505,737 

 1,256,513,591 

  - 

 3,145,107,518 

  

7,269,561 

 2,136,459,223 

 35,575,530 

 72,902,030 

  15,175,467 

 5,412,489,329 

6,669,002,920 

  15,137,447 

  - 

 16,484,143 

 412,900,000 

  46,137,515 

  -

  2,547,180 

  - 

  5,565,064 

 498,771,349 

 1,478,836,957 

 644,929,739 

  

7,269,561 

 652,765,760 

 27,037,043 

  6,194,930 

  2,092,101 

 2,819,126,091 

 3,317,897,440 

 15,127,386 

  - 

 24,968,756 

 269,000,000 

 50,918,443 

  - 

  3,568,544 

  -

  8,755,894 

 372,339,023 

 1,642,486,907 

 644,929,739 

  

7,269,561 

 701,706,302 

 27,175,598 

 6,755,661 

  3,539,971 

 3,033,863,739 

 3,406,202,762 

 (หุ้น่ว้ย: บัาที่)

หุ้มูายเหุ้ตุปัระกำอบังิบักำารเงิินเป็ันสุ่ว้นหุ้น่�งิของิงิบักำารเงิินน่�

หุ้มูายเหุ้ต้่

 งบกี่ารเงินรวมู งบกี่ารเงินเฉพาะกิี่จกี่าร

ณ วัันท่� 31 ธัันวั�คัมู 2563
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หุ้น่�สินและส่วนข้องผู้ถืือหุ้้้น

หุ้น่�สินหุ้มู้นเวยีน

เงิินเบิักำเกิำนบััญช่ีและเงิินกู้ำย้มูระยะสัุ�นจากำ

  สุถืาบัันกำารเงิิน

เจ้าหุ้น่�กำารค้่าและเจ้าหุ้น่�อ้�น

สุ่ว้นของิเงิินกู้ำย้มูระยะยาว้จากำสุถืาบัันกำารเงิิน

  ท่ี่�ถ่ืงิกำำาหุ้นดชีำาระภายในหุ้น่�งิปีั

สุ่ว้นของิหุ้น่�สิุนตามูสัุญญาเช่ีาท่ี่�ถ่ืงิกำำาหุ้นดชีำาระ

  ภายในหุ้น่�งิปีั

ภาษ่ีเงิินได้ค้่างิจ่าย

หุ้น่�สิุนตราสุารอนุพัื้นธ์ิ

หุ้น่�สิุนหุ้มุูนเว้ยีนอ้�น

รวมูหุ้น่�สินหุ้มู้นเวยีน

หุ้น่�สินไมู่หุ้มู้นเวยีน

เงิินกู้ำย้มูระยะยาว้จากำสุถืาบัันกำารเงิิน - สุุที่ธิิ

  จากำสุ่ว้นท่ี่�ถ่ืงิกำำาหุ้นดชีำาระภายในหุ้น่�งิปีั

หุ้น่�สิุนตามูสัุญญาเช่ีา - สุุที่ธิิจากำสุ่ว้นท่ี่�ถ่ืงิกำำาหุ้นด

  ชีำาระภายในหุ้น่�งิปีั

ปัระมูาณกำารต้นทุี่นกำารร ้�อถือน

สุำารองิผู้ลปัระโยชีน์ระยะยาว้ของิพื้นักำงิาน

รวมูหุ้น่�สินไมู่หุ้มู้นเวยีน

รวมูหุ้น่�สิน 

14

7, 15

16

7, 17

29.1

16

7, 17

18

814,378,606 

 429,728,365 

 266,880,000

 

 27,586,779 

  - 

  163,355 

 62,662,903 

 1,601,400,008 

532,563,150

 

 27,439,376 

  1,200,480 

 105,155,533 

 666,358,539 

 2,267,758,547 

  

761,473,861 

 605,257,788 

 411,950,000

 

  859,098 

  4,470,342 

  437,016 

 59,559,312 

 1,844,007,417 

 782,500,000

 

  5,386,014 

  1,070,480 

 129,244,324 

 918,200,818 

 2,762,208,235 

  

500,000,000 

 22,176,050 

 190,000,000

 

  7,942,589 

  -

  - 

  3,777,052 

 723,895,691 

 365,000,000

 

 11,239,662 

  - 

 30,109,508 

 406,349,170 

 1,130,244,861 

  

490,318,437 

 43,551,602 

 231,245,000

 

  859,098 

  -  

104,815 

  3,627,830 

 769,706,782 

 555,000,000

 

  5,386,014 

  - 

 33,027,913 

 593,413,927 

 1,363,120,709 

งบแสำดงฐ�นะก�รเงิน (ต่่อ)
บริษััท ทิปโก้ฟููดส์ำ จำำ�กัด (มูห�ชน) และบริษััทย่่อย่

ณ วัันท่� 31 ธัันวั�คัมู 2563

2563 2562 2563 2562

 (หุ้น่ว้ย: บัาที่)

หุ้มูายเหุ้ต้่

 งบกี่ารเงินรวมู งบกี่ารเงินเฉพาะกิี่จกี่าร

หุ้มูายเหุ้ตุปัระกำอบังิบักำารเงิินเป็ันสุ่ว้นหุ้น่�งิของิงิบักำารเงิินน่�
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ส่วนข้องผู้ถืือหุ้้้น

ทุี่นเรอ้นหุุ้้น

    ทุี่นจดที่ะเบ่ัยน 

        หุุ้้นสุามัูญ 500,000,000 หุุ้้น มููลค่่าหุุ้้นละ  

          1 บัาที่

    ทุี่นออกำจำาหุ้น่ายและชีำาระเต็มูมููลค่่าแล้ว้

        หุุ้้นสุามัูญ 482,579,640 หุุ้้น มููลค่่าหุุ้้นละ 

          1 บัาที่

สุ่ว้นของิผูู้้มู่สุ่ว้นได้เสุ่ยท่ี่�ไมู่มู่อำานาจค่ว้บัคุ่มูของิบัรษัิีที่ 

  ย่อยท่ี่�บัรษัิีที่ฯซ้ึ่�อในราค่าสูุงิกำว้า่มููลค่่าตามูบััญช่ี

สุ่ว้นของิผูู้้มู่สุ่ว้นได้เสุ่ยท่ี่�ไมู่มู่อำานาจค่ว้บัคุ่มูในบัรษัิีที่ 

  ย่อยของิบัรษัิีที่ร่ว้มูท่ี่�ซ้ึ่�อในราค่าตำ�ากำว้่ามููลค่่าตามู 

    บััญช่ี

กำารเปัล่�ยนแปัลงิสุ่ว้นได้เสุ่ยในบัรษัิีที่ย่อยของิบัรษัิีที่ 

  ร่ว้มูโดยไมู่ได้สูุญเสุ่ยอำานาจค่ว้บัคุ่มูของิบัรษัิีที่ร่ว้มู

สุ่ว้นทุี่นจากำกำารจ่ายโดยใชี้หุุ้้นเป็ันเกำณฑ์์ของิบัรษัิีที่ 

  ร่ว้มู

กำำาไรสุะสุมู

   จัดสุรรแล้ว้ - สุำารองิตามูกำฎหุ้มูาย

   ยังิไมู่ได้จัดสุรร

องิค์่ปัระกำอบัอ้�นของิสุ่ว้นของิผูู้้ถ้ือหุุ้้น

รวมูส่วนข้องผู้ถืือหุ้้้น

รวมูหุ้น่�สินและส่วนข้องผู้ถืือหุ้้้น

19

500,000,000 

 

482,579,640 

  

(80,767,243)

  1,494,466 

 (135,832,635)

 40,952,590 

 50,000,000 

 4,147,407,501 

 (286,333,841)

 4,219,500,478 

 6,487,259,025 

500,000,000 

 482,579,640 

  

(80,767,243)

  1,494,466 

 (135,832,635)

  40,994,182 

 50,000,000 

 3,848,177,059 

 (299,850,784)

 3,906,794,685 

 6,669,002,920 

500,000,000 

 482,579,640 

 

 - 

 

 - 

  -

  -

 50,000,000 

 1,655,072,939 

  - 

 2,187,652,579 

 3,317,897,440 

500,000,000 

 482,579,640 

 

 - 

 

 -

 

 - 

 

 - 

  

50,000,000 

 1,510,502,413 

  - 

 2,043,082,053 

 3,406,202,762 

หุ้มูายเหุ้ตุปัระกำอบังิบักำารเงิินเป็ันสุ่ว้นหุ้น่�งิของิงิบักำารเงิินน่�

งบแสำดงฐ�นะก�รเงิน (ต่่อ)
บริษััท ทิปโก้ฟููดส์ำ จำำ�กัด (มูห�ชน) และบริษััทย่่อย่

ณ วัันท่� 31 ธัันวั�คัมู 2563

2563 2562 2563 2562

 (หุ้น่ว้ย: บัาที่)

หุ้มูายเหุ้ต้่

 งบกี่ารเงินรวมู งบกี่ารเงินเฉพาะกิี่จกี่าร
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กี่ำาไรข้าดำท้น:

รายได้ำ

รายได้จากำกำารขาย

รายได้เงิินปัันผู้ลจากำบัรษัิีที่ย่อย

รายได้เงิินปัันผู้ลจากำบัรษัิีที่ร่ว้มู

รายได้อ้�น

รวมูรายได้ำ

ค่่าใช้้จ่าย

ต้นทุี่นขาย

ค่่าใช้ีจ่ายในกำารขายและจัดจำาหุ้น่าย

ค่่าใช้ีจ่ายในกำารบัรหิุ้าร

ขาดทุี่นจากำกำารด้อยค่่าของิเงิินลงิทุี่นใน 

  บัรษัิีที่ย่อย

ขาดทุี่นจากำอัตราแลกำเปัล่�ยน

รวมูค่่าใช้้จ่าย

กี่ำาไร (ข้าดำท้น) จากี่กี่ารดำำาเนินงาน

สุ่ว้นแบั่งิกำำาไรจากำเงิินลงิทีุ่นในบัรษัิีที่ร่ว้มู

รายได้ที่างิกำารเงิิน

ต้นทุี่นที่างิกำารเงิิน

กี่ำาไรก่ี่อนค่่าใช้้จ่ายภาษ่ีเงินได้ำ

ผู้ลปัระโยชีน์ (ค่่าใช้ีจ่าย) ภาษ่ีเงิินได้

กี่ำาไรสำาหุ้รับปีี

10 

11 

20 

10 

11 

22 

2,500,123,559 

  - 

  - 

 75,687,763 

 2,575,811,322 

 2,064,387,522 

 311,001,624 

 477,038,964 

 - 

 24,191,743 

 2,876,619,853 

 (300,808,531) 

836,967,622 

  52,264 

 (50,962,001)

 485,249,354 

 (3,436,893)

 481,812,461 

  

3,561,064,263 

  - 

  - 

 125,953,143 

 3,687,017,406 

 3,178,577,480 

 436,828,614 

 541,720,254 

 

 -

  - 

 4,157,126,348 

 (470,108,942)

732,668,446 

  69,825 

 (69,945,288)

 192,684,041 

 14,983,118 

 207,667,159 

 255,066,768 

 38,999,997 

 517,834,324 

 46,800,794 

 858,701,883 

 173,652,933 

  - 

 179,440,341 

  

163,649,950 

  171,489 

 516,914,713 

 341,787,170 

 - 

  9,451,564 

 (32,107,939)

 319,130,795 

 (1,581,444)

 317,549,351 

  

353,565,577 

 19,799,998 

 258,917,162 

 81,748,631 

 714,031,368 

 244,882,926 

  7,549 

 187,366,062 

  

122,850,000 

  32,835 

 555,139,372 

 158,891,996  

 - 

  3,798,438 

 (43,376,092)

 119,314,342 

  3,166,989 

 122,481,331 

หุ้มูายเหุ้ตุปัระกำอบังิบักำารเงิินเป็ันสุ่ว้นหุ้น่�งิของิงิบักำารเงิินน่�

งบกำ�ไรข้�ดทุนเบ็ดเสำร็จำ
บริษััท ทิปโก้ฟููดส์ำ จำำ�กัด (มูห�ชน) และบริษััทย่่อย่

สำำ�หรับปีสิำ�นสุำดวัันท่� 31 ธัันวั�คัมู 2563

2563 2562 2563 2562

 (หุ้น่ว้ย: บัาที่)

หุ้มูายเหุ้ต้่

 งบกี่ารเงินรวมู งบกี่ารเงินเฉพาะกิี่จกี่าร
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รายงานประจำำาปี 2563 | บรษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำำาก้ด (มหาชน)

กี่ำาไรข้าดำท้นเบ็ดำเสร็จอื�น:

รายกำารท่ี่�จะถูืกำบัันท่ี่กำในสุ่ว้นของิกำำาไรหุ้รอ้ขาดทุี่นในภายหุ้ลังิ    

  สุ่ว้นแบ่ังิกำำาไรขาดทุี่นเบ็ัดเสุร็จอ้�นในบัรษัิีที่ร่ว้มู - สุุที่ธิิ 

      จากำภาษ่ีเงิินได้

รายกำารท่ี่�จะไมู่ถูืกำบัันท่ี่กำในสุ่ว้นของิกำำาไรหุ้รอ้ขาดทุี่นในภายหุ้ลังิ      

   ผู้ลขาดทุี่นจากำกำารปัระมูาณกำารตามูหุ้ลักำค่ณิตศาสุตร์ปัระกัำนภัย -   

      สุุที่ธิิจากำภาษ่ีเงิินได้

กี่ำาไรข้าดำท้นเบ็ดำเสร็จอื�นสำาหุ้รับปีี 

กี่ำาไรข้าดำท้นเบ็ดำเสร็จรวมูสำาหุ้รับปีี

กี่ารแบ่งปัีนกี่ำาไร

สุ่ว้นท่ี่�เป็ันของิผูู้้ถ้ือหุุ้้นของิบัรษัิีที่ฯ

กี่ารแบ่งปัีนกี่ำาไรข้าดำท้นเบ็ดำเสร็จรวมู

สุ่ว้นท่ี่�เป็ันของิผูู้้ถ้ือหุุ้้นของิบัรษัิีที่ฯ

กี่ำาไรต่่อหุ้้้น 

กำำาไรต่อหุุ้้นขั�นพ้ื้�นฐาน

    กำำาไรสุ่ว้นท่ี่�เป็ันของิผูู้้ถ้ือหุุ้้นของิบัรษัิีที่ฯ

11 

18 

23

  13,516,943 

 

(13,686,046)

  (169,103)

 481,643,358 

 481,812,461 

 481,643,358 

  

1.00 

  

(237,739,028)

 

 - 

 (237,739,028)

 (30,071,869)

207,667,159 

 (30,071,869)

 

 0.43 

  - 

 

(4,082,852)

 (4,082,852)

 313,466,499 

 317,549,351 

 313,466,499 

  0.66 

 - 

  - 

  - 

122,481,331 

 122,481,331 

 122,481,331 

  0.25 

งบกำ�ไรข้�ดทุนเบ็ดเสำร็จำ (ต่่อ)
บริษััท ทิปโก้ฟููดส์ำ จำำ�กัด (มูห�ชน) และบริษััทย่่อย่

สำำ�หรับปีสิำ�นสุำดวัันท่� 31 ธัันวั�คัมู 2563

2563 2562 2563 2562

 (หุ้น่ว้ย: บัาที่)

หุ้มูายเหุ้ต้่

 งบกี่ารเงินรวมู งบกี่ารเงินเฉพาะกิี่จกี่าร

หุ้มูายเหุ้ตุปัระกำอบังิบักำารเงิินเป็ันสุ่ว้นหุ้น่�งิของิงิบักำารเงิินน่�
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งบแสำดงก�รเปล่�ย่นแปลงส่ำวันข้องผูู้้ถืือหุ้น
บริษััท ทิปโก้ฟููดส์ำ จำำ�กัด (มูห�ชน) และบริษััทย่่อย่

สำำ�หรับปีสิำ�นสุำดวัันท่� 31 ธัันวั�คัมู 2563         

ยอดำค่งเหุ้ลือ ณ วันท่� 1 มูกี่ราค่มู 2562

กำำาไรสุำาหุ้รับัปีั

กำำาไรขาดทุี่นเบ็ัดเสุร็จอ้�นสุำาหุ้รับัปีั 

กำำาไรขาดทุี่นเบ็ัดเสุร็จรว้มูสุำาหุ้รับัปีั 

กำารจ่ายโดยใช้ีหุุ้้นเป็ันเกำณฑ์์ของิ

  บัรษัิีที่ร่ว้มู

เงิินปัันผู้ลจ่าย (หุ้มูายเหุ้ตุ 25)

ยอดำค่งเหุ้ลือ ณ วันท่� 31 ธัันวาค่มู 2562 

ยอดำค่งเหุ้ลือ ณ วันท่� 1 มูกี่ราค่มู 2563

กำำาไรสุำาหุ้รับัปีั

กำำาไรขาดทุี่นเบ็ัดเสุร็จอ้�นสุำาหุ้รับัปีั 

กำำาไรขาดทุี่นเบ็ัดเสุร็จรว้มูสุำาหุ้รับัปีั 

กำารจ่ายโดยใช้ีหุุ้้นเป็ันเกำณฑ์์ของิ

  บัรษัิีที่ร่ว้มู

เงิินปัันผู้ลจ่าย (หุ้มูายเหุ้ตุ 25)

ยอดำค่งเหุ้ลือ ณ วันท่� 31 ธัันวาค่มู 2563

 482,579,640 

  -  

 -  

 - 

 

 - 

  - 

 482,579,640 

 482,579,640 

  -  

 -  

 - 

 

 - 

  - 

 482,579,640 

 (80,767,243)

  -  

 -  

 - 

 

 - 

  - 

  (80,767,243)

  (80,767,243)

  -  

 -  

 - 

 

 - 

  - 

  (80,767,243)

 1,494,466 

  -  

 - 

  - 

 

 - 

  - 

  1,494,466 

  1,494,466 

  -  

 -  

 - 

 

 - 

  - 

  1,494,466 

 (135,832,635)

  -  

 - 

  - 

 

 - 

  - 

  (135,832,635)

  (135,832,635)

  -  

 -  

 - 

 

 - 

  - 

  (135,832,635)

41,070,724 

  -  

 - 

- 

  

(76,542)

  - 

 40,994,182 

 40,994,182 

  -  

 - 

 -

 

 (41,592)

  - 

 40,952,590 

ส่วนท้นจากี่กี่าร 
จ่ายโดำยใช้้หุ้้้น 
เป็ีนเกี่ณฑ์์ข้อง 

บรษัิีทร่วมู

กี่ารเปีล่�ยนแปีลง 
ส่วนได้ำเส่ยในบรษัิีท 
ย่อยข้องบรษัิีทร่วมู 
โดำยไมู่ได้ำสูญเส่ย 

อำานาจค่วบค้่มูข้อง 
บรษัิีทร่วมู

ส่วนข้องผู้มู่ส่วน 
ได้ำเส่ยท่�ไมู่มู่อำานาจ 
ค่วบค้่มูข้องบรษัิีท
ย่อยท่�บรษัิีทฯซืื้�อ 
ในราค่าสูงกี่ว่า 
มููลค่่าต่ามูบัญช่้

ส่วนข้องผู้มู่ส่วน 
ได้ำเส่ยท่�ไมู่มู่อำานาจ 
ค่วบค้่มูในบรษัิีท 

ย่อยข้องบรษัิีทร่วมู 
ท่�ซืื้�อในราค่าต่ำ�า 

กี่ว่ามููลค่่าต่ามูบัญช่้

ท้นเรอืนหุ้้้น 
ท่�ออกี่ และ
ช้ำาระแล้ว

หุ้มูายเหุ้ตุปัระกำอบังิบักำารเงิินเป็ันสุ่ว้นหุ้น่�งิของิงิบักำารเงิินน่�

                 งบกี่ารเงินรวมู
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รายงานประจำำาปี 2563 | บรษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำำาก้ด (มหาชน)

 (62,111,756)

  -  

 (237,739,028) 

 (237,739,028)

 

 - 

  - 

  (299,850,784)

  (299,850,784)

  -  

 13,516,943  

 13,516,943 

 

 - 

  - 

  (286,333,841)

 50,000,000 

  -  

 -  

 - 

 

 - 

  - 

  50,000,000 

  50,000,000 

  -  

 -  

 - 

 

 - 

  - 

  50,000,000 

3,876,971,449 

  207,667,159  

 -  

 207,667,159 

 

 - 

  (236,461,549)

  3,848,177,059 

  3,848,177,059 

  481,812,461  

 (13,686,046) 

 468,126,415 

 

 - 

  (168,895,973)

  4,147,407,501 

 (62,111,756)

  -  

 (237,739,028) 

 (237,739,028)

 

 - 

  - 

  (299,850,784)

  (299,850,784)

  -  

 13,516,943  

 13,516,943 

 

 - 

  - 

  (286,333,841)

 4,173,404,645 

  207,667,159  

 (237,739,028) 

 (30,071,869)

 

 (76,542)

  (236,461,549)

  3,906,794,685 

  3,906,794,685 

  481,812,461  

 (169,103) 

 481,643,358 

 

 (41,592)

  (168,895,973)

  4,219,500,478 

                 งบกี่ารเงินรวมู

รวมูองค์่ปีระกี่อบอื�น
ข้องส่วนข้องผู้ถืือหุ้้้น

ส่วนแบ่งกี่ำาไรข้าดำท้น
เบ็ดำเสร็จอื�น
ในบรษัิีทร่วมู

กี่ำาไรข้าดำท้นเบ็ดำเสร็จอื�น

กี่ำาไรสะสมู

ยังไมู่ได้ำจัดำสรร
จัดำสรรแล้ว -

สำารองต่ามูกี่ฎหุ้มูาย

 

รวมู
ส่วนข้องผู้ถืือหุ้้้น

 องค์่ปีระกี่อบอื�นข้องส่วนข้องผู้ถืือหุ้้้น

 (หุ้น่ว้ย : บัาที่)



รา
ยง

าน
ปร

ะจำ
ำาปี

 2
56

3 
| บ

รษั
ท 

ทิป
โก้

ฟููด
ส์ 

จำำา
ก้ด

 (
มห

าช
น)

10

ยอดำค่งเหุ้ลือ ณ วันท่� 1 มูกี่ราค่มู 2562

กำำาไรสุำาหุ้รับัปีั

กำำาไรขาดทุี่นเบ็ัดเสุร็จอ้�นสุำาหุ้รับัปีั

กำำาไรขาดทุี่นเบ็ัดเสุร็จรว้มูสุำาหุ้รับัปีั

เงิินปัันผู้ลจ่าย (หุ้มูายเหุ้ตุ 25)

ยอดำค่งเหุ้ลือ ณ วนัท่� 31 ธัันวาค่มู 2562

ยอดำค่งเหุ้ลือ ณ วันท่� 1 มูกี่ราค่มู 2563

กำำาไรสุำาหุ้รับัปีั

กำำาไรขาดทุี่นเบ็ัดเสุร็จอ้�นสุำาหุ้รับัปีั

กำำาไรขาดทุี่นเบ็ัดเสุร็จรว้มูสุำาหุ้รับัปีั

เงิินปัันผู้ลจ่าย (หุ้มูายเหุ้ตุ 25)

ยอดำค่งเหุ้ลือ ณ วนัท่� 31 ธัันวาค่มู 2563

งบกี่ารเงินเฉพาะกิี่จกี่าร

กี่ำาไรสะสมู
ท้นเรอืนหุ้้้นท่�ออกี่

และช้ำาระแล้ว จัดำสรรแล้ว -
 สำารองต่ามูกี่ฎหุ้มูาย

ยังไมู่ได้ำจัดำสรร รวมูส่วนข้องผู้ถืือหุ้้้น

 482,579,640 

  -  

 -  

 - 

  - 

  482,579,640 

  482,579,640 

  -  

 -  

 - 

  - 

  482,579,640 

 50,000,000 

  -  

 -  

 - 

  - 

  50,000,000 

  50,000,000 

  -  

 -  

 - 

  - 

  50,000,000 

1,624,482,631 

  122,481,331  

 -  

 122,481,331 

 (236,461,549)

 1,510,502,413 

 1,510,502,413 

  317,549,351  

 (4,082,852)

 313,466,499 

 (168,895,973)

 1,655,072,939 

 2,157,062,271 

  122,481,331  

 -  

 122,481,331 

  (236,461,549)

  2,043,082,053 

    

2,043,082,053  

 317,549,351 

  (4,082,852)

  313,466,499 

  (168,895,973)

  2,187,652,579 

(หุ้น่ว้ย : ล้านบัาที่)

งบแสำดงก�รเปล่�ย่นแปลงส่ำวันข้องผูู้้ถืือหุ้น (ต่่อ)  
บริษััท ทิปโก้ฟููดส์ำ จำำ�กัด (มูห�ชน) และบริษััทย่่อย่       

สำำ�หรับปีสิำ�นสุำดวัันท่� 31 ธัันวั�คัมู 2563        

หุ้มูายเหุ้ตุปัระกำอบังิบักำารเงิินเป็ันสุ่ว้นหุ้น่�งิของิงิบักำารเงิินน่�
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รายงานประจำำาปี 2563 | บรษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำำาก้ด (มหาชน)

งบกระแสำเงินสำด
บริษััท ทิปโก้ฟููดส์ำ จำำ�กัด (มูห�ชน) และบริษััทย่่อย่

สำำ�หรับปีสิำ�นสุำดวัันท่� 31 ธัันวั�คัมู 2563

กี่ระแสเงินสดำจากี่กิี่จกี่รรมูดำำาเนินงาน

กำำาไรก่ำอนภาษ่ีเงิินได้

ปัรับักำระที่บัยอดกำำาไรก่ำอนภาษ่ีเงิินได้เป็ันเงิินสุดรับั (จ่าย)

 จากำกิำจกำรรมูดำาเนินงิาน

 ค่่าเสุ้�อมูราค่าและค่่าตัดจำาหุ้น่าย

 ค่่าเผู้้�อผู้ลขาดทุี่นด้านเค่รดิตท่ี่�ค่าดว้่าจะเกิำดข่�น (2562: 

   โอนกำลับัค่่าเผู้้�อหุ้น่�สุงิสัุยจะสูุญ)

 ปัรับัลดราค่าทุี่นของิสิุนค้่าค่งิเหุ้ล้อใหุ้้เป็ันมููลค่่าสุุที่ธิิท่ี่�จะได้รับั  

   (โอนกำลับั)

 ขาดทุี่นจากำกำารที่ำาลายสิุนค้่า

 ขาดทุี่นจากำกำารด้อยค่่าของิเงิินลงิทุี่นในบัรษัิีที่ย่อย

 (กำำาไร) ขาดทุี่นจากำกำารเปัล่�ยนแปัลงิในมููลค่่ายุติธิรรมูของิ 

   สิุนที่รัพื้ย์ช่ีว้ภาพื้

 (กำำาไร) ขาดทุี่นจากำอัตราแลกำเปัล่�ยนท่ี่�ยังิไมู่เกิำดข่�นจรงิิ

 (กำำาไร) ขาดทุี่นจากำกำารเปัล่�ยนแปัลงิในมููลค่่ายุติธิรรมูของิ 

   สัุญญาซ้ึ่�อขายเงิินตราต่างิปัระเที่ศล่ว้งิหุ้น้า

 (กำำาไร) ขาดทุี่นจากำกำารจำาหุ้น่ายและตัดจำาหุ้น่ายท่ี่�ดิน อาค่าร 

   และอุปักำรณ์

 ขาดทุี่นจากำกำารจำาหุ้น่ายและตัดจำาหุ้น่ายสิุนที่รัพื้ย์ไมู่มู่ตัว้ตน

 ปัระมูาณกำารต้นทุี่นกำารร ้�อถือนเพิื้�มูข่�น (ลดลงิ)

 สุำารองิผู้ลปัระโยชีน์ระยะยาว้ของิพื้นักำงิาน

 สุ่ว้นแบ่ังิกำำาไรจากำเงิินลงิทุี่นในบัรษัิีที่ร่ว้มู

 รายได้เงิินปัันผู้ลจากำบัรษัิีที่ย่อย

 รายได้เงิินปัันผู้ลจากำบัรษัิีที่ร่ว้มู

 รายได้ที่างิกำารเงิิน

 ต้นทุี่นที่างิกำารเงิิน

  

485,249,354 

381,670,305 

  4,880,868 

  

(16,692,377)

  9,933,203 

  - 

 

2,320,000 

 (1,346,876)

 

(1,486,094)

 

 2,853,375 

  1,149,670 

  130,000 

 15,453,022 

 (836,967,622)

  - 

  - 

  (52,264)

 50,962,001 

192,684,041 

 347,624,826 

  (587,874)

  

20,229,888 

 23,195,067 

  - 

 

(2,140,529)

 (1,064,321)

 

 290,034 

  

18,580,110 

  325,178 

 (1,209,120)

 38,447,724 

 (732,668,446)

  - 

  - 

  (69,825)

 69,945,288 

 319,130,795 

 71,589,965 

  - 

 

 1,189,877 

  - 

 163,649,950 

 

 - 

  19,691 

 

 - 

 

 (730,932)

  - 

  - 

  6,060,618 

  - 

 (38,999,997)

 (517,834,324)

 (9,451,564)

 32,107,939 

 119,314,342 

 64,287,387 

  - 

  

(2,420,391)

  6,409,923 

 122,850,000 

 

 - 

  7,762 

 

 - 

 

 (195,236)

  - 

  - 

  9,996,923 

  - 

 (19,799,998)

 (258,917,162)

 (3,798,438)

 43,376,092 

งบกี่ารเงินรวมู งบกี่ารเงินเฉพาะกิี่จกี่าร

(หุ้น่ว้ย : บัาที่)

2563 2562 2563 2562

หุ้มูายเหุ้ตุปัระกำอบังิบักำารเงิินเป็ันสุ่ว้นหุ้น่�งิของิงิบักำารเงิินน่�
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 (26,417,959)

95,626,653 

 263,584,701 

 36,157,037 

 (5,243,825)

 (177,188,119)

 (24,327,822)

 (7,563,541)

 154,627,125 

 (68,759,162)

 (15,952,167)

  6,107,025 

 76,022,821 

กำำาไร (ขาดทุี่น) จากำกำารดำาเนินงิานก่ำอนกำารเปัล่�ยนแปัลงิใน 

  สิุนที่รัพื้ย์และหุ้น่�สิุนดำาเนินงิาน

สิุนที่รัพื้ย์จากำกำารดำาเนินงิาน (เพิื้�มูข่�น) ลดลงิ 

 ลูกำหุ้น่�กำารค้่าและลูกำหุ้น่�อ้�น

 สิุนค้่าค่งิเหุ้ล้อ

 สิุนที่รัพื้ย์หุ้มุูนเว้ยีนอ้�น

 สิุนที่รัพื้ย์ไมู่หุ้มุูนเว้ยีนอ้�น

หุ้น่�สิุนจากำกำารดำาเนินงิานเพิื้�มูข่�น (ลดลงิ)

 เจ้าหุ้น่�กำารค้่าและเจ้าหุ้น่�อ้�น

 หุ้น่�สิุนหุ้มุูนเว้ยีนอ้�น

 จ่ายผู้ลปัระโยชีน์ระยะยาว้ของิพื้นักำงิาน

เงิินสุดจากำกิำจกำรรมูดำาเนินงิาน

 จ่ายดอกำเบ่ั�ย

 จ่ายภาษ่ีเงิินได้

 รับัค้่นภาษ่ีเงิินได้หัุ้กำ ณ ท่ี่�จ่าย

 เงินสดำส้ทธิัจากี่ (ใช้้ไปีใน) กิี่จกี่รรมูดำำาเนินงาน

 98,056,565

 

97,091,250 

 185,682,189 

  4,356,214 

  3,301,916 

 (161,971,632)

  2,770,493 

 (55,463,866)

 173,823,129 

 (49,962,796)

 (7,167,575)

 4,220,807 

 120,913,565 

 26,732,018

 

 8,464,922 

  3,591,051 

  60,139 

  1,447,870 

 (21,366,058)

  148,324 

 (14,082,588)

 4,995,678 

 (31,260,189)

 (1,092,534)

 4,220,807 

 (23,136,238)

 81,111,204

 

 20,497,416 

 7,065,148 

 (2,214,065)

 (450,125)

 (23,231,494)

  288,167 

 (2,077,881)

 80,988,370 

 (42,168,434)

  - 

 6,107,025 

 44,926,961 

งบกระแสำเงินสำด (ต่่อ)
บริษััท ทิปโก้ฟููดส์ำ จำำ�กัด (มูห�ชน) และบริษััทย่่อย่

สำำ�หรับปีสิำ�นสุำดวัันท่� 31 ธัันวั�คัมู 2563

หุ้มูายเหุ้ตุปัระกำอบังิบักำารเงิินเป็ันสุ่ว้นหุ้น่�งิของิงิบักำารเงิินน่�

งบกี่ารเงินรวมู งบกี่ารเงินเฉพาะกิี่จกี่าร

(หุ้น่ว้ย : บัาที่)

2563 2562 2563 2562
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กี่ระแสเงินสดำจากี่กิี่จกี่รรมูลงท้น

เงิินฝากำปัระจำาท่ี่�มู่อายุเกิำน 3 เด้อน (เพิื้�มูข่�น) ลดลงิ

เงิินใหุ้้กู้ำย้มูระยะสัุ�นแก่ำกิำจกำารท่ี่�เก่ำ�ยว้ข้องิกัำนเพิื้�มูข่�น

เงิินสุดรับัจากำกำารจำาหุ้น่ายท่ี่�ดิน อาค่ารและอุปักำรณ์

เงิินสุดจ่ายเพ้ื้�อซ้ึ่�อท่ี่�ดิน อาค่ารและอุปักำรณ์

เงิินสุดจ่ายเพ้ื้�อซ้ึ่�อสิุนที่รัพื้ย์ไมู่มู่ตัว้ตน

เงิินปัันผู้ลรับัจากำบัรษัิีที่ย่อย

เงิินปัันผู้ลรับัจากำบัรษัิีที่ร่ว้มู

ดอกำเบ่ั�ยรับั

เงินสดำส้ทธิัจากี่กิี่จกี่รรมูลงท้น

กี่ระแสเงินสดำจากี่กิี่จกี่รรมูจัดำหุ้าเงิน

เงิินเบิักำเกิำนบััญช่ีและเงิินกู้ำย้มูระยะสัุ�นจากำสุถืาบัันกำารเงิินเพิื้�มูข่�น  

  (ลดลงิ)

เงิินสุดจ่ายชีำาระหุ้น่�สิุนตามูสัุญญาเช่ีา

เงิินสุดรับัจากำเงิินกู้ำย้มูระยะยาว้จากำสุถืาบัันกำารเงิิน

เงิินสุดจ่ายค้่นเงิินกู้ำย้มูระยะยาว้จากำสุถืาบัันกำารเงิิน

เงิินปัันผู้ลจ่าย

เงินสดำส้ทธิัใช้้ไปีในกิี่จกี่รรมูจัดำหุ้าเงิน

เงินสดำและรายกี่ารเท่ยบเท่าเงินสดำเพิ�มูข้้�น (ลดำลง) ส้ทธิั

เงิินสุดและรายกำารเท่ี่ยบัเท่ี่าเงิินสุดต้นปีั

เงินสดำและรายกี่ารเท่ยบเท่าเงินสดำปีลายปีี

ข้้อมููลกี่ระแสเงินสดำเปิีดำเผยเพิ�มูเติ่มู

รายกำารท่ี่�ไมู่ใช่ีเงิินสุด

   รายกำารซ้ึ่�ออุปักำรณ์ท่ี่�ยังิไมู่ได้จ่ายชีำาระ

   รายกำารซ้ึ่�อสิุนที่รัพื้ย์ไมู่มู่ตัว้ตนท่ี่�ยังิไมู่ได้จ่ายชีำาระ

   สิุนที่รัพื้ย์สิุที่ธิิกำารใช้ีเพิื้�มูข่�นจากำกำารที่ำาสัุญญาเช่ีา

 4,995,108 

  -  

 924,554 

 (91,425,809)

 (3,255,916)

  - 

 517,834,324 

  52,264 

 429,124,525 

 52,904,745  

(24,831,914)

 18,663,150 

 (413,670,000)

 (168,895,973)

 (535,829,992)

 14,208,098 

 41,336,348 

 55,544,446 

 

518,619  

 - 

  11,371,315 

  (44,211)

  - 

3,610,886 

 (198,047,345)

 (1,418,632)

  -

 258,917,162 

  69,825 

 63,087,685 

 (8,526,139) 

 (369,145)

 406,746,659 

(365,000,000)

 (236,461,549)

 (203,610,174)

 (64,499,668)

 105,836,016 

 41,336,348 

 

 

12,007,725 

1,115,417 

  6,614,257 

 - 

 (143,900,000) 

 730,935 

 (2,650,206)

  (542,094)

 38,999,997 

 517,834,324 

  9,451,564 

 419,924,520 

  9,681,563 

 (6,318,811) 

 - 

 (231,245,000)

 (168,895,973)

 (396,778,221)

  10,061 

  15,127,386 

  15,137,447 

 

  

75,620 

-  

 809,752 

 

 - 

(179,000,000) 

 216,446 

 (24,142,393)

  (18,400)

 19,799,998 

 258,917,162 

  3,798,438 

 79,571,251 

 250,318,437  

 (369,145)

 56,746,659 

(201,200,000)

 (236,461,549)

 (130,965,598)

 (6,467,386)

 21,594,772 

 15,127,386 

 

 

 13,000 

 -  

 6,614,257 

งบกระแสำเงินสำด (ต่่อ)
บริษััท ทิปโก้ฟููดส์ำ จำำ�กัด (มูห�ชน) และบริษััทย่่อย่

สำำ�หรับปีสิำ�นสุำดวัันท่� 31 ธัันวั�คัมู 2563

หุ้มูายเหุ้ตุปัระกำอบังิบักำารเงิินเป็ันสุ่ว้นหุ้น่�งิของิงิบักำารเงิินน่�

งบกี่ารเงินรวมู งบกี่ารเงินเฉพาะกิี่จกี่าร

(หุ้น่ว้ย : บัาที่)

2563 2562 2563 2562
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1.1 รายได้ำจากี่กี่ารข้าย

 ในปีั 2563 บัรษัิีที่ฯและบัรษัิีที่ย่อยมู่รายได้จากำกำารขาย 2,500 ล้านบัาที่ ลดลงิร้อยละ 30 จากำงิว้ดเด่ยว้กัำนของิปีัก่ำอน 

สุาเหุ้ตุหุ้ลักำมูาจากำธุิรกิำจผู้ลิตภัณฑ์์จากำพ้ื้ชี ผัู้กำ และผู้ลไมู้ มู่รายได้จากำกำารขายลดลงิร้อยละ 41 จากำปัรมิูาณสุ่งิออกำท่ี่�ลดลงิ 

เน้�องิจากำเกำิดภาว้ะขาดแค่ลนว้ัตถืุดิบัจากำสุภาว้ะภัยแล้งิ และปัรมิูาณค่ว้ามูต้องิกำารสุินค้่าในต่างิปัระเที่ศชีะลอตัว้จากำ

สุถืานกำารณ์ไว้รัสุโค่โรนา 2019 (COVID-19) ธุิรกิำจเค่ร ้�องิด้�มู มู่รายได้จากำกำารขายลดลงิร้อยละ 22 สุาเหุ้ตุหุ้ลักำจากำ 

กำำาลังิซ้ึ่�อภายในปัระเที่ศท่ี่�ชีะลอตัว้ลงิจากำสุถืานกำารณ์ไว้รัสุโค่โรนา 2019 (COVID-19)

รายได้จากำกำารขาย

รายได้อ้�น

รวมูรายได้ำ

ค่่าใช้ีจ่ายจากำกำารดำาเนินงิาน

ข้าดำท้นจากี่กี่ารดำำาเนินงาน

สุ่ว้นแบ่ังิกำำาไรจากำเงิินลงิทุี่นในบัรษัิีที่ร่ว้มู

รายได้ที่างิกำารเงิิน

ต้นทุี่นที่างิกำารเงิิน

กี่ำาไรก่ี่อนค่่าใช้้จ่ายภาษ่ีเงินได้ำ

ผู้ลปัระโยชีน์ (ค่่าใช้ีจ่าย) ภาษ่ีเงิินได้

กี่ำาไรสำาหุ้รับปีี 

คัำ�อธิับ�ย่และก�รวิัเคัร�ะห์ฐ�นะก�รเงิน 
และผู้ลก�รดำ�เนินง�น
สร้ปีผลกี่ารดำำาเนินงานปีระจำาปีี

1.  งบกี่ำาไรข้าดำท้นเบ็ดำเสร็จต่ามูงบกี่ารเงินรวมู สิ�นส้ดำวันท่� 31 ธัันวาค่มู 2563

 

งบกี่ารเงินรวมู
งบกี่ำาไรข้าดำท้นเบ็ดำเสร็จ

ปีี 2563 เพิ�มู(ลดำ)ปีี 2562 ร้อยละ

กี่ารเปีล่�ยนแปีลง

(หุ้น่ว้ย : บัาที่)

(หุ้น่ว้ย : บัาที่)
ผลิต่ภัณฑ์์จากี่พืช้ 

ผักี่ และผลไมู้

ปีี 2563 ปีี 2563 ปีี 2563 ปีี 2563 เพิ�มู (ลดำ) เพิ�มู (ลดำ) เพิ�มู (ลดำ) เพิ�มู (ลดำ)ปีี 2562 ปีี 2562 ปีี 2562 ปีี 2562ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

กี่ารเปีล่�ยนแปีลง กี่ารเปีล่�ยนแปีลง กี่ารเปีล่�ยนแปีลง กี่ารเปีล่�ยนแปีลงงบกี่ารเงินรวมูอื�นๆเค่ร ื�องดืำ�มู

รายได้จากำกำารขาย   834      1,418        (584)   (41%)    1,648       2,107      (459)  (22%)   18         36           (18) (50%)    2,500     3,561  (1,061) (30%)

งบปีี

 2,500,123,559 

 75,687,763 

 2,575,811,322 

 2,876,619,853 

 (300,808,531)

 836,967,622 

  52,264 

  (50,962,001)

 485,249,354 

  (3,436,893)

 481,812,461 

 3,561,064,263 

 125,953,143 

 3,687,017,406 

 4,157,126,348 

 (470,108,942)

 732,668,446 

   69,825 

  (69,945,288)

 192,684,041 

  14,983,118 

 207,667,159 

 (1,060,940,704)

  (50,265,380)

  (1,111,206,084)

  (1,280,506,495)

  169,300,411 

  104,299,176 

   (17,561)

  (18,983,287)

  292,565,313 

  (18,420,011)

  274,145,302 

(30%)

(40%)

(30%)

(31%)

36% 

14% 

(25%)

(27%)

152% 

(123%)

132%
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  834      1,418        (584)   (41%)    1,648       2,107      (459)  (22%)   18         36           (18) (50%)    2,500     3,561  (1,061) (30%)

1.2 ค่่าใช้้จ่ายในกี่ารดำำาเนินงาน

 ในปีั 2563 บัรษัิีที่ฯและบัรษัิีที่ย่อยมู่ค่่าใช้ีจ่ายในกำารดำาเนินงิานรว้มู 2,877 ล้านบัาที่ ลดลงิร้อยละ 31  

จากำงิว้ดเด่ยว้กัำนของิปีัก่ำอนหุ้น้า สุาเหุ้ตุหุ้ลักำมูาจากำ

 • ต้นทุี่นขายลดลงิร้อยละ 35 สุอดค่ล้องิกัำบัรายได้จากำกำารขายลดลงิ 

 • ค่่าใชี้จ่ายในกำารขายลดลงิร้อยละ 29 จากำกำารปัรับัแผู้นค่่าใชี้จ่ายในกำารสุ่งิเสุรมิูกำารขายใหุ้้สุอดค่ล้องิกัำบั 

สุภาว้ะตลาด

 • ค่่าใช้ีจ่ายในกำารบัรหิุ้ารลดลงิร้อยละ 12 จากำกำารค่ว้บัคุ่มูค่่าใช้ีจ่ายใหุ้้สุอดค่ล้องิกัำบัรายได้ท่ี่�ลดลงิ 

 • ขาดทุี่นจากำอัตราแลกำเปัล่�ยน 24 ล้านบัาที่ เน้�องิจากำค่่าเงิินบัาที่แข็งิค่่า

1.3 ส่วนแบ่งกี่ำาไรจากี่เงินลงท้นในบรษัิีทร่วมู

 ในปีั 2563 บัรษัิีที่ฯรับัรู้กำำาไรจากำเงิินลงิทุี่นในบัรษัิีที่ร่ว้มูจำานว้น 837 ล้านบัาที่ เพิื้�มูข่�นร้อยละ 14 จากำปีัก่ำอน 

เน้�องิด้ว้ยในเด้อนกัำนยายน 2563 กำระที่รว้งิกำารต่างิปัระเที่ศสุหุ้รัฐอเมูรกิำา (US State Department) ได้ร้องิขอใหุ้้

บัรษัิีที่ร่ว้มูหุ้ยุดซ้ึ่�อนำ�ามัูนดิบัจากำปัระเที่ศเว้เนซูึ่เอลา โดยใหุ้้มู่ผู้ลตั�งิแต่ปัลายเด้อนพื้ฤศจิกำายน 2563 เป็ันต้นไปั ดังินั�น

เพ้ื้�อหุ้ล่กำเล่�ยงิกำารถืูกำค่ว้ำ�าบัาตรจากำปัระเที่ศสุหุ้รัฐอเมูรกิำา บัรษัิีที่ร่ว้มูจ่งิตัดสิุนใจปัฏิิบััติตามูและแจ้งิเป็ัน 

ลายลักำษีณ์อักำษีรใหุ้้กัำบัที่างิกำระที่รว้งิกำารต่างิปัระเที่ศสุหุ้รัฐอเมูรกิำาที่ราบั ในปััจจุบัันบัรษัิีที่ร่ว้มูได้หุ้ยุดซ้ึ่�อนำ�ามัูนดิบัจากำ

ปัระเที่ศเว้เนซูึ่เอลาแล้ว้ 

 ทัี่�งิน่� บัรษัิีที่ร่ว้มูได้แจ้งิข้อเท็ี่จจรงิิดังิกำล่าว้ต่อตลาดหุ้ลักำที่รัพื้ย์แหุ่้งิปัระเที่ศไที่ยแล้ว้เมู้�อว้ันท่ี่� 11 กัำนยายน 2563 

ว้นัท่ี่� 15 กัำนยายน 2563 และว้นัท่ี่� 23 พื้ฤศจิกำายน 2563 ซ่ึ่�งิรว้มูถ่ืงิแผู้นกำารบัรหิุ้ารค่ว้ามูเสุ่�ยงิจากำกำารหุ้ยุดซ้ึ่�อนำ�ามัูนดิบั

จากำแหุ้ล่งิปััจจุบััน โดยกำารพิื้จารณาแผู้นกำารซ้ึ่�อนำ�ามัูนดิบัจากำแหุ้ล่งิอ้�นท่ี่�ไมู่ใช่ีปัระเที่ศเว้เนซึู่เอลา หุ้รอ้แผู้นกำาร 

จัดหุ้ายางิมูะตอยจากำแหุ้ล่งิอ้�น  

1.4 ค่่าใช้้จ่ายทางกี่ารเงิน

 ในปีั 2563 บัรษัิีที่ฯและบัรษัิีที่ย่อยมู่ค่่าใช้ีจ่ายที่างิกำารเงิินจำานว้น 51 ล้านบัาที่ ลดลงิร้อยละ 27 จากำปีัก่ำอน  

สุาเหุ้ตุหุ้ลักำมูาจากำเงิินกู้ำระยะยาว้ท่ี่�ลดลงิ

ต้นทุี่นขาย

ค่่าใช้ีจ่ายในกำารขายและจัดจำาหุ้น่าย

ค่่าใช้ีจ่ายในกำารบัรหิุ้าร

ขาดทุี่นจากำอัตราแลกำเปัล่�ยน

รวมูค่่าใช้้จ่ายจากี่กี่ารดำำาเนินงาน

งบกี่ารเงินรวมู
ค่่าใช้้จ่ายในกี่ารดำำาเนินงาน

 2,064,387,522 

 311,001,624 

 477,038,964 

  24,191,743 

  2,876,619,853 

 3,178,577,480 

 436,828,614 

 541,720,254 

  - 

  4,157,126,348 

  (1,114,189,958)

  (125,826,990)

  (64,681,290)

  24,191,743 

  (1,280,506,495)

(35%)

(29%)

(12%)

100% 

(31%)

กี่ารเปีล่�ยนแปีลง

เพิ�มู (ลดำ) ร้อยละปีี 2563 ปีี 2562

(หุ้น่ว้ย : บัาที่)
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2. งบแสดำงฐานะกี่ารเงินต่ามูงบกี่ารเงินรวมู ณ 31 ธัันวาค่มู 2563

สินทรัพย์

 สิุนที่รัพื้ย์หุ้มุูนเว้ยีน  

 สิุนที่รัพื้ย์ไมู่หุ้มุูนเว้ยีน

รวมูสินทรัพย์

หุ้น่�สินและส่วนข้องผู้ถืือหุ้้้น

หุ้น่�สิน

   หุ้น่�สิุนหุ้มุูนเว้ยีน

  หุ้น่�สิุนไมู่หุ้มุูนเว้ยีน

รวมูหุ้น่�สิน

ส่วนข้องผู้ถืือหุ้้้น 

รวมูส่วนผู้ถืือหุ้้้น

รวมูหุ้น่�สินและส่วนข้องผู้ถืือหุ้้้น

งบแสดำงฐานะกี่ารเงิน

980,510,187

5,506,748,838

6,487,259,025

1,601,400,008

666,358,539

2,267,758,547

4,219,500,478

6,487,259,025

1,256,513,591

5,412,489,329

6,669,002,920

1,844,007,417

918,200,818

2,762,208,235

3,906,794,685

6,669,002,920

  

(276,003,404)

  94,259,509 

  (181,743,895)

  (242,607,409)

  (251,842,279)

  (494,449,688)

  312,705,793 

  (181,743,895)

(22%)

2% 

(3%)

(13%)

(27%)

(18%)

8% 

(3%)

(หุ้น่ว้ย : บัาที่)

งบกี่ารเงินรวมู กี่ารเปีล่�ยนแปีลง

เพิ�มู (ลดำ) ร้อยละปีี 2563 ปีี 2562

2.1 สินทรัพย์

 ณ ว้ันท่ี่� 31 ธัินว้าค่มู 2563 บัรษัิีที่ฯและบัรษัิีที่ย่อยมู่สิุนที่รัพื้ย์รว้มู 6,487 ล้านบัาที่ ลดลงิร้อยละ 3 จากำสิุ�นปีั 2562 

โดยสิุนที่รัพื้ย์หุ้มุูนเว้ยีนลดลงิ 276 ล้านบัาที่หุ้รอ้ร้อยละ 22 สุาเหุ้ตุหุ้ลักำเกิำดจากำกำารลดลงิของิสิุนค้่าค่งิเหุ้ล้อ  

ลูกำหุ้น่�กำารค่า้และลกูำหุ้น่�อ้�น ในสุ่ว้นสิุนที่รัพื้ย์ไมู่หุ้มุูนเว้ยีนเพิื้�มูข่�น 94 ล้านบัาที่หุ้รอ้ร้อยละ 2 จากำกำารเพิื้�มูข่�นของิเงิินลงิทุี่น

ในบัรษัิีที่ร่ว้มู

2.2 หุ้น่�สิน

 ณ ว้ันท่ี่� 31 ธัินว้าค่มู 2563 บัรษัิีที่ฯและบัรษัิีที่ย่อยมู่หุ้น่�สิุนรว้มู 2,268 ล้านบัาที่ ลดลงิร้อยละ 18 จากำสิุ�นปีั 2562 

โดยมู่กำารเปัล่�ยนแปัลงิหุ้ลักำจากำหุ้น่�สิุนหุ้มุูนเว้ยีนลดลงิ 243 ล้านบัาที่หุ้รอ้ร้อยละ 13 จากำกำารลดลงิของิเจ้าหุ้น่�กำารค้่า

และเจ้าหุ้น่�อ้�น และสุ่ว้นของิเงิินกู้ำย้มูระยะยาว้จากำสุถืาบัันกำารเงิินท่ี่�ถ่ืงิกำำาหุ้นดชีำาระภายในหุ้น่�งิปีั สุ่ว้นหุ้น่�สิุนไมู่หุ้มุูนเว้ยีน

ลดลงิ 252 ล้านบัาที่หุ้รอ้ร้อยละ 27 จากำเงิินกู้ำระยะยาว้ท่ี่�ลดลงิ

2.3 ส่วนข้องผู้ถืือหุ้้้น

 ณ ว้ันท่ี่� 31 ธัินว้าค่มู 2563 บัรษัิีที่ฯและบัรษัิีที่ย่อยมู่สุ่ว้นของิผูู้้ถ้ือหุุ้้นรว้มู 4,220 ล้านบัาที่เพิื้�มูข่�นร้อยละ 8  จากำ

สิุ�นปีั 2562 โดยมู่กำารเปัล่�ยนแปัลงิหุ้ลักำจากำกำารเพิื้�มูข่�นของิกำำาไรสุะสุมูยังิไมู่ได้จัดสุรร
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รายงานประจำำาปี 2563 | บรษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำำาก้ด (มหาชน)

 ณ ว้นัท่ี่� 31 ธัินว้าค่มู 2563 บัรษัิีที่ฯและบัรษัิีที่ย่อยมู่เงิินสุดและรายกำารเท่ี่ยบัเท่ี่าเงิินสุดเพิื้�มูข่�นสุุที่ธิิ จำานว้น 14 ล้านบัาที่ 

โดยท่ี่�บัรษัิีที่ฯและบัรษัิีที่ย่อยมู่กำระแสุเงิินสุดสุุที่ธิิได้มูาจากำกิำจกำรรมูดำาเนินงิาน 121 ล้านบัาที่ กำระแสุเงิินสุดสุุที่ธิิ 

ได้มูาจากำกำิจกำรรมูลงิทุี่นจำานว้น 429 ล้านบัาที่จากำเงิินปัันผู้ลรับัจากำบัรษัิีที่ร่ว้มู และกำระแสุเงิินสุดสุุที่ธิิ 

ใช้ีไปัในกิำจกำรรมูจัดหุ้าเงิินจำานว้น 536 ล้านบัาที่จากำกำารจ่ายค้่นเงิินกู้ำย้มูระยะยาว้ และเงิินปัันผู้ลจ่าย

กี่ระแสเงินสดำจากี่กิี่จกี่รรมูดำำาเนินงาน

เงิินสุดสุุที่ธิิจากำกิำจกำรรมูดำาเนินงิาน

กี่ระแสเงินสดำจากี่กิี่จกี่รรมูลงท้น

เงิินสุดสุุที่ธิิจากำกิำจกำรรมูลงิทุี่น

กี่ระแสเงินสดำจากี่กิี่จกี่รรมูจัดำหุ้าเงิน

เงิินสุดสุุที่ธิิใช้ีไปัในกิำจกำรรมูจัดหุ้าเงิิน

เงินสดำและรายกี่ารเท่ยบเท่าเงินสดำเพิ�มูข้้�นส้ทธิั

เงิินสุดและรายกำารเท่ี่ยบัเท่ี่าเงิินสุดต้นปีั

เงินสดำและรายกี่ารเท่ยบเท่าเงินสดำปีลายปีี

  120,913,565 

  429,124,525 

  (535,829,992)

  14,208,098 

  41,336,348 

  55,544,446 

งบกี่ระแสเงินสดำ งบกี่ารเงินรวมู
ปีี 2563

3. งบกี่ระแสเงินสดำต่ามูงบกี่ารเงินรวมู สิ�นส้ดำวันท่� 31 ธัันวาค่มู 2563

(หุ้น่ว้ย : บัาที่)
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อัตราสุ่ว้นหุ้น่�สิุนรว้มูต่อสุ่ว้นของิผูู้้ถ้ือหุุ้้นรว้มู (เท่ี่า)

อัตราสุภาพื้ค่ล่องิ (เท่ี่า)

ค่วามูสามูารถืในกี่ารช้ำาระหุ้น่�และสภาพค่ล่อง

0.54

0.61

0.71

0.68

(17%)

(7%)

อัตรากำำาไรขั�นต้น

อัตรากำำาไรก่ำอนค่่าใช้ีจ่ายที่างิกำารเงิิน ค่่าใช้ีจ่ายภาษ่ีเงิินได้ 

ค่่าเสุ้�อมูราค่าและค่่าตัดจำาหุ้น่าย

อัตรากำำาไรสุุที่ธิิ

ผู้ลตอบัแที่นต่อผูู้้ถ้ือหุุ้้น

ค่วามูสามูารถืในกี่ารทำากี่ำาไร

17.4%

35.6%

18.7% 

11.4% 

10.7%

16.6%

5.6% 

5.3% 

7%

 

19% 

13% 

6% 

งบกี่ารเงินรวมู
กี่ารเปีล่�ยนแปีลง

ปีี 2563 ปีี 2562

ปีี 2563 ปีี 2562 กี่ารเปีล่�ยนแปีลง

 ในปีั 2563 อัตรากำำาไรขั�นต้นเพิื้�มูข่�นจากำร้อยละ 10.7 เป็ันร้อยละ 17.4 จากำกำารค่ว้บัคุ่มูต้นทุี่นขายใหุ้้สุอดค่ล้องิกัำบั

รายได้จากำกำารขาย 

 อัตรากำำาไรก่ำอนค่่าใช้ีจ่ายที่างิกำารเงิิน ค่่าใช้ีจ่ายภาษ่ีเงิินได้ ค่่าเสุ้�อมูราค่าและค่่าตัดจำาหุ้น่ายเพิื้�มูข่�นจากำร้อยละ 16.6 

เ ป็ัน ร้ อยละ  35. 6  สุ า เหุ้ ตุหุ้ ลักำมูาจากำกำารขาด ทุี่น ก่ำอน สุ่ ว้นแ บ่ังิกำำา ไ รจ ากำ เ งิิ นลงิ ทุี่น ในบัร ิษัี ที่ ร่ ว้มู  

ค่่าใช้ีจ่ายที่างิกำารเงิิน ค่่าใชี้จ่ายภาษี่เงิินได้ลดลงิ และสุ่ว้นแบั่งิกำำาไรจากำเงิินลงิทีุ่นในบัรษัิีที่ร่ว้มูเพิื้�มูข่�นร้อยละ 14  

และเมู้�อเท่ี่ยบักัำบัปีั 2562

4. อัต่ราส่วนทางกี่ารเงินท่�สำาคั่ญต่ามูงบกี่ารเงินรวมู สิ�นส้ดำวันท่� 31 ธัันวาค่มู 2563




