
 

บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

ที ่ทฟ 013/2561 
 

บทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ บริษทั ทิปโก้ฟดูส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 
1. งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ตามงบการเงินรวม ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

 
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากบั 1,126 ล้านบาท ปรบัตวัลดลงร้อยละ 10 
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส าหรบังวด 9 เดอืน บรษิัทและบรษิทัย่อยมรีายได้รวมเท่ากบั 3,220 ล้านบาท 
ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 16 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
 1.1 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

 
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมรีายได้จากการขายและบริการรวม 1,088 ล้านบาท ลดลง 
รอ้ยละ 12 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของธุรกจิผลติภณัฑจ์ากพชื ผกั และ
ผลไมร้อ้ยละ 21 จากราคาขายทีป่รบัลดลงตามราคาวตัถุดบิ และธุรกจิเครื่องดื่มลดลงรอ้ยละ 6 จากก าลงัซือ้
ภายในประเทศทีช่ะลอตวัลง 

 
 

หน่วย:พนับาท 

หน่วย:ลา้นบาท 

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

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,087,627 1,230,571 (142,944)  -12% 3,124,915 3,782,586 (657,671)   -17%

รายไดอ่ื้น 38,599 26,968 11,631      43% 94,666 71,780 22,886      32%

รวมรายได้ 1,126,226 1,257,539 (131,313)  -10% 3,219,581 3,854,366 (634,785)   -16%

คา่ใชจ่้ายจากการด าเนินงาน 1,077,168 1,226,863 (149,695)  -12% 3,231,357 3,565,394 (334,037)   -9%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 1,165 93,548 (92,383)    -99% 101,684 469,884 (368,200)   -78%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 50,223       124,224 (74,001)    -60% 89,908          758,856 (668,948)   -88%

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (16,294)      (12,707)     3,587        28% (40,573)         (39,127)      1,446        4%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 33,929       111,517 (77,588)    -70% 49,335          719,729 (670,394)   -93%

ภาษีเงินได้ (4,069)        (6,191)       (2,122)      -34% (39,716)         (45,436)      (5,720)       -13%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 29,860       105,326 (75,466)    -72% 9,619            674,293 (664,674)   -99%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 29,860       105,326 (75,466)    -72% 9,619            674,293 (664,674)   -99%

งวด 9 เดือน การเปลี่ยนแปลง

(11,776)         288,972 (300,748)   -104%

ไตรมาสที่ 3 การเปลี่ยนแปลง
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

49,058       30,676 60%18,382      

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

รายได้จากการขายและการ

ให้บริการ
         457             578 (121)          -21%             600           640 (40)            -6%              31            13 18               138%        1,088        1,231 (143)            -12%

การเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลง
ผลติภณัฑ์จากพืช ผัก

 และผลไม้
เคร่ืองด่ืม อ่ืนๆ งบการเงินรวม

ไตรมาสที่ 3
การเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลง



 

บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

 

  
ส าหรบังวด 9 เดอืน บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 3,125 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
17 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของธุรกจิผลติภณัฑจ์ากพชื ผกั และผลไม้
และธุรกจิเครื่องดื่มในลกัษณะเดยีวกบัไตรมาสที ่3 

 
  1.2 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 1,077 ล้านบาท ลดลง 

รอ้ยละ 12 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจาก 

• ตน้ทุนขายลดลงรอ้ยละ 8 สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารทีล่ดลง อย่างไรกต็ามราคา
วตัถุดบิบางรายการมกีารปรบัตวัขึน้จากปีก่อนหน้า 

• ค่าใชจ้่ายในการขายลดลงรอ้ยละ 29 จากการควบคุมค่าใชจ้่ายใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท้ีล่ดลง 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 13 เนื่องมาจากการชลอตัวของค่าใช้จ่ายบางอย่าง เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัรายไดท้ีล่ดลง 

ส าหรบังวด 9 เดอืน บรษิทัและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวม 3,231 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9 
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจาก 

• ต้นทุนขายลดลงรอ้ยละ 7 สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารทีล่ดลงในลกัษณะเดยีวกบั
ไตรมาสที ่3 

• ค่าใชจ้่ายในการขายลดลงรอ้ยละ 17 จากการควบคุมค่าใชจ้่ายใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท้ีล่ดลง 

• ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลงรอ้ยละ 4 

• ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ รายการกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรจ านวน 29 ล้านบาท  
ในไตรมาสที ่1 ปี 2561 

 
 
 

หน่วย:พนับาท 

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

รายได้จากการขายและการ

ให้บริการ
      1,270          1,733 (463)          -27%          1,760        1,973 (213)          -11%              95            77 18               23%        3,125        3,783 (658)            -17%

งวด 9 เดือน

ผลติภณัฑ์จากพืช ผัก

 และผลไม้
การเปลีย่นแปลง เคร่ืองด่ืม การเปลีย่นแปลง อ่ืนๆ การเปลีย่นแปลง งบการเงินรวม การเปลีย่นแปลง

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

ตน้ทนุขาย 821,077 892,621 (71,544)    -8% 2,458,740 2,656,276 (197,536)   -7%

คา่ใชจ่้ายในการขาย 148,606 210,051 (61,445)    -29% 465,822 561,326 (95,504)     -17%

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 107,485 124,191 (16,706)    -13% 333,996 347,792 (13,796)     -4%

คา่ใชจ่้ายอ่ืน -                 -                -               -           (27,201)         -                 (27,201)     -            

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 1,077,168  1,226,863 (149,695)  -12% 3,231,357     3,565,394 (334,037)   -9%

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ไตรมาสที่ 3 การเปลี่ยนแปลง งวด 9 เดือน การเปลี่ยนแปลง



 

บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

1.3 สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
ในไตรมาสที ่3 ปี 2561 บรษิทัรบัรูก้ าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 99 จากปี
ก่อนหน้า ส าหรับงวด 9 เดือน บริษัทรับรู้ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 102 ล้านบาท ลดลง 
รอ้ยละ 78 จากปีก่อนหน้า 

1.4 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 

ในไตรมาสที ่3 ปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิจ านวน 16 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 28 

ส าหรบังวด 9 เดือน บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 

สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้เงนิกูย้มืระยะยาว เพื่อใชใ้นการลงทุนเพิม่เตมิในทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

2. งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ 30 กนัยายน 2561 

 
2.1 สนิทรพัย ์

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมสีนิทรพัย์รวม 6,937 ล้านบาท ใกล้เคยีงกบัสิน้ปี 2560 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนลดลง 56 ล้านบาทหรอืร้อยละ 3 จากการลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 55 ลา้นบาท จากการลงทุนเพิม่เตมิในทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

2.2 หนี้สนิ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมหีนี้สนิรวม 2,860 ล้านบาทเพิม่ขึน้ร้อยละ 11 จากสิน้ปี 
2560 โดยมกีารเปลีย่นแปลงหลกัจาก หนี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 145 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 8 จากการเพิม่ขึน้
ของเงินกู้ยืมระยะสัน้ ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 147 ล้านบาทหรือร้อยละ 18 เพื่อใช้ในการลงทุน
เพิม่เตมิในทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

หน่วย:พนับาท 

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

สินทรัพย์

  สินทรัพยห์มุนเวียน 1,724,883 1,781,227 (56,344)             -3%

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,212,109 5,157,202 54,907 1%

รวมสินทรัพย์ 6,936,992 6,938,429 (1,437)               0%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สิน

  หน้ีสินหมุนเวียน 1,916,411 1,771,259 145,152 8%

  หน้ีสินไม่หมุนเวียน 943,099 796,554 146,545 18%

รวมหนี้สิน 2,859,510 2,567,813 291,697 11%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมส่วนผู้ถือหุ้น 4,077,482 4,370,616 (293,134)           -7%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,936,992 6,938,429 (1,437)               0%

งบแสดงฐานะการเงนิ
งบการเงินรวม การเปลี่ยนแปลง



 

บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

2.3 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสี่วนของผูถ้อืหุน้รวม 4,077 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 7 จาก
สิน้ปี 2560 โดยมกีารเปลีย่นแปลงหลกัจากการลดลงของก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร  

3.    งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม ส าหรบังวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมเีงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธ ิจ านวน  
101 ล้านบาท โดยที่บริษัทและบริษัทย่อยมกีระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 109 ล้านบาท 
กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจ านวน 162 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากเงนิสดจ่ายเพื่อซือ้ทีด่นิ อาคาร 
และอุปกรณ์ และกระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 170 ลา้นบาทจากเงนิกูย้มืระยะยาว 

4.     อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัตามงบการเงินรวม ส าหรบังวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 

หน่วย:พนับาท 

งวด 9 เดือน

ปี 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

 เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (108,767)           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (161,866)           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 169,949            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (100,684)           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 199,464            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 98,780              

งบกระแสเงนิสด

ปี 2561 ปี 2560

อตัราก าไรขั้นตน้ 21% 30% -8%

อตัราก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี คา่เส่ือมและคา่ตดัจ าหน่าย 9% 25% -15%

อตัราก าไรสุทธิ 0% 17% -17%

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของถื้อหุ้นรวม (เทา่) 0.70 0.59 11%

อตัราสภาพคล่อง (เทา่) 0.90 1.01 -11%

ความสามารถในการช าระหนี้และสภาพคล่อง 30-ก.ย.-61 31-ธ.ค.-60 การเปล่ียนแปลง

ความสามารถในการท าก าไร
งวด 9 เดือน การเปล่ียนแปลง


