
 

บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 

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

 

1. งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ตามงบการเงินรวม ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561  

 
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากบั 1,092 ล้านบาท ปรบัตวัลดลงร้อยละ 17 
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส าหรบังวด 6 เดอืน บรษิัทและบรษิทัย่อยมรีายได้รวมเท่ากบั 2,094 ล้านบาท 
ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 19 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
1.1 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

 
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมรีายได้จากการขายและบริการรวม 1,059 ล้านบาท ลดลง 
รอ้ยละ 18 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของธุรกจิผลติภณัฑจ์ากพชื ผกั และ
ผลไมร้อ้ยละ 22 จากราคาขายทีป่รบัลดลงตามราคาวตัถุดบิ และธุรกจิเครื่องดื่มลดลงรอ้ยละ 14 จากก าลงัซือ้
ภายในประเทศทีช่ะลอตวัลง 

 
 
 

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
         454          585 (131)       -22%         571         665 (94)              -14%           34            35 (1)           -3%        1,059        1,285 (226)         -18%

ไตรมาสที่ 2
การเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลง

ผลติภณัฑ์จากพืช 

ผัก และผลไม้
เคร่ืองดืม่ อืน่ๆ งบการเงินรวม

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

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,058,943 1,284,614 (225,671)  -18% 2,037,288 2,552,015 (514,727) -20%

รายไดอ่ื้น 32,670 27,234 5,436        20% 57,043 44,812 12,231     27%

รวมรายได้ 1,091,613 1,311,848 (220,235)  -17% 2,094,331 2,596,827 (502,496) -19%

คา่ใชจ่้ายจากการด าเนินงาน 1,151,507 1,177,645 (26,138)    -2% 2,155,165 2,338,531 (183,366) -8%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 28,615 81,794 (53,179)    -65% 100,519 376,336 (275,817) -73%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (31,279)      215,997 (247,276)  -114% 39,685          634,632 (594,947) -94%

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (12,807)      (15,073)     (2,266)      -15% (24,279)         (26,420)      (2,141)     -8%

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (44,086)      200,924 (245,010)  -122% 15,406          608,212 (592,806) -97%

ภาษีเงินได้ (25,919)      (19,468)     6,451        33% (35,647)         (39,245)      (3,598)     -9%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (70,005)      181,456 (251,461)  -139% (20,241)         568,967 (589,208) -104%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั (70,005)      181,456 (251,461)  -139% (20,241)         568,967 (589,208) -104%

(59,894)      134,203 -145%(194,097)  

ไตรมาสที่ 2 การเปลี่ยนแปลง
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งวด 6 เดือน การเปลี่ยนแปลง

(60,834)         258,296 (319,130) -124%



 

บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 

 
ส าหรบังวด 6 เดอืน บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 2,037 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 20 จาก
งวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของธุรกจิผลติภณัฑจ์ากพชื ผกั และผลไมแ้ละธุรกจิเครื่องดื่ม
ในลกัษณะเดยีวกบัไตรมาสที ่2 
 

1.2 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 1,152 ล้านบาท ลดลง 

รอ้ยละ 2 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจาก 

 ตน้ทุนขายลดลงรอ้ยละ 4 สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารทีล่ดลง อย่างไรกต็ามราคา
วตัถุดบิบางรายการมกีารปรบัตวัขึน้จากปีก่อนหน้า 

 ค่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 

 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารใกลเ้คยีงกบัปีก่อนหน้า 

ส าหรบังวด 6 เดอืน บรษิทัและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวม 2,155 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8 
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจาก 

 ต้นทุนขายลดลงรอ้ยละ 7 สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารทีล่ดลงในลกัษณะเดยีวกบั
ไตรมาสที ่2  

 ค่าใชจ้่ายในการขายลดลงรอ้ยละ 10 จากการควบคุมใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท้ีล่ดลง 

 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารใกลเ้คยีงกบัปีก่อนหน้า 

 ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ รายการกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรจ านวน 29 ล้านบาท  
ในไตรมาสที ่1 ปี 2561 

1.3 สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 บรษิทัรบัรูก้ าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 29 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 65 จาก
ปีก่อนหน้า ส าหรบังวด 6 เดือน บริษัทรบัรู้ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 101 ล้านบาท ลดลง 
รอ้ยละ 73 จากปีก่อนหน้า 

 

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
         813       1,155 (342)       -30%      1,160      1,333 (173)            -13%           64            64 -             0%        2,037        2,552 (515)         -20%

อืน่ๆ การเปลีย่นแปลง งบการเงินรวม การเปลีย่นแปลง
งวด 6 เดือน

ผลติภณัฑ์จากพืช 

ผัก และผลไม้
การเปลีย่นแปลง เคร่ืองดืม่ การเปลีย่นแปลง

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

ตน้ทนุขาย 876,362 910,561 (34,199)    -4% 1,637,663 1,763,655 (125,992) -7%

คา่ใชจ่้ายในการขาย 157,045 151,263 5,782        4% 317,216 351,275 (34,059)   -10%

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 117,231 115,821 1,410        1% 226,511 223,601 2,910       1%

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 869            -                869           -           (26,225)         -                 (26,225)   -          

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 1,151,507  1,177,645 (26,138)    -2% 2,155,165     2,338,531 (183,366) -8%

งวด 6 เดือน การเปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 การเปลี่ยนแปลง



 

บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 

1.4 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมคี่าใช้จ่ายทางการเงนิจ านวน 13 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 

ส าหรบังวด 6 เดอืน บรษิทัและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิจ านวน 24 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8 สาเหตุ

หลกัจากการ เปลีย่นเงนิกูร้ะยะสัน้เป็นเงนิกูร้ะยะยาว  

1.5 ภาษเีงนิได ้

ในไตรมาสที ่2 มภีาษทีีต่อ้งช าระเพิม่เตมิจ านวน 30 ลา้นบาท 

2. งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ 30 มิถนุายน 2561 

 
2.1 สนิทรพัย ์

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วม 7,219 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 จากสิน้ปี 
2560 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลกัจาก สนิทรพัย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 173 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 จากการ
เพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอื และสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 108 ล้านบาท จากการลงทุนเพิม่เตมิในทีด่นิ 
อาคารและอุปกรณ์ 

2.2 หนี้สนิ 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมหีนี้สนิรวม 3,097 ล้านบาทเพิม่ขึน้ร้อยละ 21 จากสิน้ปี 
2560 โดยมกีารเปลีย่นแปลงหลกัจาก หนี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 429 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 24 จากการเพิม่ขึน้
ของเงนิกูย้มืระยะสัน้ และเจา้หนี้การคา้ ส่วนหนี้สนิไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 101 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 13 เพื่อใช้
ในการลงทุนเพิม่เตมิในทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

2.3 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสี่วนของผูถ้อืหุน้รวม 4,122 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 6 จาก
สิน้ปี 2560 โดยมกีารเปลีย่นแปลงหลกัจากการลดลงของก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรและการจ่ายเงนิปนัผล  

หน่วย:พนับาท 

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

สินทรัพย์

  สินทรัพยห์มุนเวียน 1,953,901 1,781,227 172,674 10%

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,265,554 5,157,202 108,352 2%

รวมสินทรัพย์ 7,219,455 6,938,429 281,026 4%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สิน

  หน้ีสินหมุนเวียน 2,199,980 1,771,259 428,721 24%

  หน้ีสินไม่หมุนเวียน 897,416 796,554 100,862 13%

รวมหนี้สิน 3,097,396 2,567,813 529,583 21%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมส่วนผู้ถือหุ้น 4,122,059 4,370,616 (248,557)           -6%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,219,455 6,938,429 281,026 4%

งบแสดงฐานะการเงนิ
งบการเงินรวม การเปลี่ยนแปลง



 

บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 

3.    งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม ส าหรบังวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทและบรษิัทย่อยมเีงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธ ิจ านวน  
81 ลา้นบาท โดยทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงาน 324 ลา้นบาท กระแส
เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุนจ านวน 21 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากเงนิปนัผลของบรษิทัร่วม และกระแส
เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 222 ลา้นบาทจากเงนิกูย้มืระยะยาว 

4.     อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัตามงบการเงินรวม ส าหรบังวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 

 

หน่วย:พนับาท 

งวด 6 เดือน

ปี 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

 เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (324,409)             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 20,908                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 222,411              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (81,090)               

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 199,464              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 118,374              

งบกระแสเงนิสด

ปี 2561 ปี 2560

อตัราก าไรขั้นตน้ 20% 31% -11%

อตัราก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี คา่เส่ือมและคา่ตดัจ าหน่าย 8% 29% -21%

อตัราก าไรสุทธิ -1% 22% -23%

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของถื้อหุ้นรวม (เทา่) 0.75 0.59 16%

อตัราสภาพคล่อง (เทา่) 0.89 1.01 -12%

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

ความสามารถในการท าก าไร
งวด 6 เดือน การเปล่ียนแปลง


