TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107535000052

บริ ษทั ทิ ปโก้ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนเลขที่

0107535000052

ที่ ทฟ 023/2565

บทรำยงำนและกำรวิ เครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร บริ ษทั ทิ ปโก้ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)
สำหรับงวดสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมงบกำรเงิ นรวม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม

การเปลีย่ นแปลง

ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

เพิ่ม (ลด)

ร้ อยละ

หน่ วย : พันบาท
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

615,652
30,610
646,262

550,616
27,300
577,916

65,036
3,310
68,346

12%
12%
12%

504,773
78,597
105,070
688,440
(42,178)
50,648
339
(10,443)
(1,634)
6,030
4,396

443,551
83,205
103,178
8,949
638,883
(60,967)
98,944
2
(10,334)
27,645
13,683
41,328

61,222
(4,608)
1,892
(8,949)
49,557
18,789
(48,296)
337
109
(29,279)
(7,653)
(36,932)

14%
(6%)
2%
(100%)
8%
31%
(49%)
16,850%
1%
(106%)
(56%)
(89%)

โครงสร้ำงของรำยได้จำกขำย ในไตรมำสที่ 1 ปี 2565
อื่นๆ
3%

616
เครือ่ งดื่ม
59%

ล้านบาท

ผลิ ตภัณฑ์จำกพืช
ผัก และผลไม้
38%

ผลิ ตภัณฑ์พชื ผัก และผลไม้
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และการเกษตร
เครือ่ งดื่ม
ประกอบด้วย ธุรกิจน้าผลไม้และน้าผักพร้อมดื่ม
และธุรกิจน้าแร่ธรรมชาติบรรจุขวด

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200
Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.
Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโก้ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400, โทร (02) 273 6200
โรงงำนเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่ งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
โรงงำนเพรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมูท่ ี่ 7 ตำบลพุขำม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107535000052

บริ ษทั ทิ ปโก้ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนเลขที่

0107535000052

รำยได้จำกกำรขำย และกำไรขัน้ ต้น
งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย
กาไร (ขาดทุน ) ขั้นต้น
อัตรากาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

หน่วย:ล้านบาท
การเปลีย่ นแปลง

ผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และ การเปลีย่ นแปลง
เครื่องดืม่
การเปลีย่ นแปลง
อืน่ ๆ
การเปลีย่ นแปลง
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
เพิ่ม (ลด) ร้ อยละ
ปี 2565 ปี 2564
ปี 2565 ปี 2564
ปี 2565 ปี 2564
ปี 2565 ปี 2564
234
205
29 14%
363
343
20
6%
19
3
16 533%
616
551
65 12%
27
21
6 29%
80
86
(6) (7%)
4
4 100%
111
107
4 4%
1%
21%
12%
10%
22%
25%
(3%)
21%
0%
18%
19%
(1%)

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษัท ฯ และบริษัท ย่อย มีร ายได้จากการขาย 616 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 12
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน และมีกาไรขัน้ ต้น 111 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ผลิ ตภัณฑ์จำกพืช ผัก และผลไม้
ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก ผลไม้ มีรายได้จากการขาย 234 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากปริมาณส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ และราคาขายผลไม้แปรรูปทีป่ รับตัวสูงขึน้ รวมทัง้ การบริหาร
จัดการต้นทุนวัตถุดบิ ที่มปี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้น 27 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
เครือ่ งดื่ม
ธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ม มี ร ายได้ จ ากการขาย 363 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้น ร้ อ ยละ 6 จากงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
จากการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ ได้แก่ เครื่องดื่มฟงั ก์ชนั นอลดริงก์ (Functional Drink) และเครื่องดื่มสมุนไพร
(Herbal Drink) โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้น 80 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
อื่นๆ
ธุรกิจอื่นๆ มีรายได้จากการขาย 19 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 533 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมา
จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้น 4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปี ก่อน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 688 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8
จากปี ก่อน มีสาเหตุหลักมาจาก
 ต้น ทุ น ขายเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 14 จากปี ก่ อ น ส่ว นใหญ่ ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากปจั จัยภายนอก เช่ น สงคราม
รัสเซีย -ยูเครน ส่งผลให้ราคาวัตถุดบิ ปรับตัวสูงขึน้ รวมถึงค่าขนส่งสินค้าและการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์
สาหรับนาเข้าและส่งออกสินค้า
 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ ายลดลงร้อยละ 6 จากปี ก่อน อันเป็ นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2 จากปี ก่อน
Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200
Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.
Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโก้ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400, โทร (02) 273 6200
โรงงำนเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่ งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
โรงงำนเพรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมูท่ ี่ 7 ตำบลพุขำม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย
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ส่วนแบ่งกำไรจำกเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วม
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษทั ฯ รับรูก้ าไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม จานวน 51 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 49
จากปี ก่อน

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ น
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย มีค่ า ใช้จ่ า ยทางการเงิน จ านวน 10 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น
ร้อยละ 1 จากปี ก่อน

งบแสดงฐำนะกำรเงิ นตำมงบกำรเงิ นรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย : พันบาท
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่ วนของผู้ ถือหุ้ น
หนี้สิน
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ ถือหุ้ น
รวมส่ วนผู้ ถือหุ้ น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ ถือหุ้ น

งบการเงินรวม
31-มี.ค.-65
31-ธ.ค.-64

การเปลีย่ นแปลง
เพิ่ม (ลด)
ร้ อยละ

1,199,478
5,239,191
6,438,669

1,119,600
5,318,505
6,438,105

79,878
(79,314)
564

7%
(1%)
0%

1,683,603
409,406
2,093,009

1,528,317
508,893
2,037,210

155,286
(99,487)
55,799

10%
(20%)
3%

4,345,660
6,438,669

4,400,895
6,438,105

(55,235)
564

(1%)
0%

สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 6,438 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 จากสิน้ ปี 2564
โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 80 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 สาเหตุหลักมาจากสินค้าคงเหลือทีเ่ พิม่ ขึน้ ในส่วนสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนลดลง 79 ล้านบาทหรือร้อยละ 1 จากการลดลงของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

หนี้ สิน
ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2565 บริษัท ฯ และบริษัทย่อ ยมีหนี้ สนิ รวม 2,093 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 3 จากสิ้น ปี 2564
โดยมีการเปลีย่ นแปลงหลักจากหนี้สนิ หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 155 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 จากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ และหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนลดลง 99 ล้านบาทหรือร้อยละ 20 จากเงินกูร้ ะยะยาวทีล่ ดลง

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200
Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.
Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.
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งบกระแสเงิ นสดตำมงบกำรเงิ นรวม
งบการเงินรวม
31-มี.ค.-65

งบกระแสเงินสด
หน่ วย : พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุ ทธิ จากกิ จกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

(32,340)
(25,106)
35,507
(21,939)
78,109
56,170

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ จานวน 22 ล้านบาท
โดยทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน 32 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุนจานวน 25 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรมจัดหาเงินจานวน 36 ล้านบาท จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

อัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญตำมงบกำรเงิ นรวม
งบการเงินรวม
การเปลีย่ นแปลง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
อัตรากาไรขั้นต้น
18.0%
19.4%
(1%)
อัตรากาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่ อมและค่าตัดจาหน่าย
15.4%
23.7%
(8%)
อัตรากาไรสุทธิ
0.7%
7.2%
(6%)
ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้น
0.1%
0.9%
(1%)
ความสามารถในการทากาไร

ความสามารถในการชาระหนี้และสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี้ สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม (เท่า)
อัตราสภาพคล่อง (เท่า)

31-มี.ค.-65

31-ธ.ค.-64
0.48
0.71

การเปลีย่ นแปลง
0.46
0.73

2%
(2%)

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200
Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.
Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโก้ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400, โทร (02) 273 6200
โรงงำนเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่ งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
โรงงำนเพรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมูท่ ี่ 7 ตำบลพุขำม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

