
 

บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

ที ่ทฟ 001/2562 
 

บทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ บริษทั ทิปโก้ฟดูส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
1. งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ตามงบการเงินรวม ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

 
 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 4,356 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 12 จากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 1.1 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

ในปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 4,248 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 13 จาก
งวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของธุรกจิผลติภัณฑ์จากพชื ผกั และผลไม้ลดลง 
รอ้ยละ 19 จากราคาขายทีป่รบัลดลงตามราคาวตัถุดบิ และธุรกจิเครื่องดื่มลดลงรอ้ยละ 9 จากการลดลงของ
ตลาดน ้าผลไม้โดยรวม อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดตลาดอนัดบั 1 ตลาดรวมน ้าผลไมแ้ละตลาดน ้าผลไมก้ลุ่มพรเีมยีมไวไ้ด ้ 
 

 
 

หน่วย:บาท 

หน่วย:ลา้นบาท 

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

รายได้จากการขายและการให้บริการ       1,697        2,092 (395)       -19%        2,429      2,674 (245)       -9%          122         104 18           17%      4,248      4,870 (622)       -13%

งบปี

ผลติภัณฑ์จากพืช 

ผกั และผลไม้
การเปลี่ยนแปลง เคร่ืองด่ืม การเปลี่ยนแปลง อ่ืนๆ การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม การเปลี่ยนแปลง

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,248,050,424 4,869,664,652 (621,614,228) -13%
รายไดอ่ื้น 107,963,869 81,946,050 26,017,819    32%

รวมรายได้ 4,356,014,293 4,951,610,702 (595,596,409) -12%

คา่ใชจ่้ายจากการด าเนินงาน 4,411,276,268 4,747,105,273 (335,829,005) -7%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 132,661,359 600,610,257 (467,948,898) -78%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 77,399,384        805,115,686 (727,716,302) -90%

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (55,992,863)       (53,840,067)       2,152,796      4%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 21,406,521        751,275,619 (729,869,098) -97%

ภาษีเงินได้ (52,283,266)       (47,497,632)       4,785,634      10%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (30,876,745)       703,777,987 (734,654,732) -104%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั (30,876,745)       702,647,368 (733,524,113) -104%

งบปี การเปลี่ยนแปลง

(55,261,975)       204,505,429 (259,767,404) -127%

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



 

บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

  1.2 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

 

 

ในปี 2561 บรษิัทและบรษิทัย่อยมีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวม 4,411 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากงวด
เดยีวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจาก 

• ต้นทุนขายลดลงรอ้ยละ 5 สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารทีล่ดลง ราคาวตัถุดบิธุรกจิ
ผลไมแ้ปรรูปทีล่ดลง และรายการกลบัขาดทุนจากการลดมลูค่าสนิคา้จ านวน 54 ลา้นบาท อย่างไรก็
ตามราคาวตัถุดบิบางรายการมกีารปรบัตวัขึน้จากปีก่อนหน้า 

• ค่าใชจ้่ายในการขายลดลงรอ้ยละ 10 จากปรบัแผนการค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาวะตลาด 

• ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลงรอ้ยละ 13 จากการควบคุมค่าใชจ้่ายใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท้ีล่ดลง 

• ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ รายการกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรจ านวน 29 ล้านบาท  
ในไตรมาสที ่1 ปี 2561 

1.3 สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

ในปี 2561 บรษิทัรบัรูก้ าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 133 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 78 จากปีก่อนหน้า 

1.4 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 

ในปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิจ านวน 55 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 สาเหตุหลกัมา

จากการเพิม่ขึน้เงนิกูย้มืระยะยาว เพื่อใชใ้นการลงทุนขยายก าลงัการผลติน ้าแร่ธรรมชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย:บาท 

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

ตน้ทุนขาย 3,352,949,274 3,520,043,096 (167,093,822) -5%
คา่ใชจ่้ายในการขาย 645,904,962 719,447,247 (73,542,285)   -10%
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 438,992,325 502,091,418 (63,099,093)   -13%
คา่ใชจ่้ายอ่ืน (26,570,293)       5,523,512          (32,093,805)   -581%

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 4,411,276,268    4,747,105,273 (335,829,005) -7%

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
งบปี การเปลี่ยนแปลง



 

บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

2. งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2561 
 
 

 
2.1 สนิทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวม 7,077 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 จากสิน้ปี 
2560 โดยสนิทรพัย์หมุนเวยีนลดลง 33 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 2 สาเหตุหลกัเกดิจากการลดลงของเงนิสดและ
ลูกหนี้การคา้ ขณะทีส่นิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 171 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของ ทีด่นิ 
อาคาร และอุปกรณ์ ของการขยายก าลงัการผลติน ้าแร่ธรรมชาต ิ

2.2 หนี้สนิ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมหีนี้สนิรวม 2,903 ล้านบาทเพิม่ขึน้ร้อยละ 13 จากสิน้ปี 
2560 โดยมกีารเปลีย่นแปลงหลกัจากหนี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 191 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 11 จากการเพิม่ขึน้
ของเงนิกูย้มืระยะสัน้ และสว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทุนถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สว่น
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 144 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 18 เพื่อใชใ้นการขยายก าลงัการผลติน ้าแร่ธรรมชาต ิ

2.2 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสี่วนของผูถ้อืหุน้รวม 4,173 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 5 จาก
สิน้ปี 2560 โดยมกีารเปลีย่นแปลงหลกัจากการลดลงของก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร  

 

 

 

 

หน่วย: บาท 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

สินทรัพย์

  สินทรัพยห์มุนเวียน 1,747,914,423 1,781,226,896 (33,312,473)      -2%
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,328,660,004 5,157,202,350 171,457,654 3%

รวมสินทรัพย์ 7,076,574,427 6,938,429,246 138,145,181     2%

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้น

  หน้ีสินหมุนเวียน 1,962,326,700 1,771,259,006 191,067,694 11%
  หน้ีสินไม่หมุนเวียน 940,843,082 796,554,030 144,289,052 18%

รวมหนีสิ้น 2,903,169,782 2,567,813,036 335,356,746 13%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมส่วนผู้ถือหุ้น 4,173,404,645 4,370,616,210 (197,211,565)    -5%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,076,574,427 6,938,429,246 138,145,181     2%

งบแสดงฐานะการเงนิ
งบการเงินรวม การเปลี่ยนแปลง



 

บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

3.    งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม ส าหรบัปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมเีงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธ ิจ านวน  
94 ล้านบาท โดยที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 58 ล้านบาท 
กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจ านวน 205 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากเงนิสดจ่ายเพื่อซือ้ทีด่นิ อาคาร 
และอุปกรณ์ และกระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 54 ลา้นบาทจากเงนิกูย้มืระยะยาว 

4.     อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัตามงบการเงินรวม ส าหรบัปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

หน่วย:บาท 

งบปี

ปี 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

 เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 57,665,625      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (204,914,775)   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 53,620,704      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (93,628,446)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 199,464,462    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 105,836,016    

งบกระแสเงนิสด

ปี 2561 ปี 2560

อตัราก าไรขั้นตน้ 21% 28% -7%
อตัราก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี คา่เส่ือมและคา่ตดัจ าหน่าย 2% 16% -14%
อตัราก าไรสุทธิ -1% 14% -15%

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของถื้อหุน้รวม (เท่า) 0.70 0.59 11%
อตัราสภาพคล่อง (เท่า) 0.89 1.01 -11%

ความสามารถในการช าระหนีแ้ละสภาพคล่อง 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 การเปล่ียนแปลง

ความสามารถในการท าก าไร
งบปี การเปล่ียนแปลง


