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สารจากประธานกรรมการ

(ลักษณา  ทรัพย์สาคร)

ประธานคณะกรรมการ

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2559 ที่ผ่านมา ภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณ
ฟื้นตัวจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย และสถานการณ์การแข่งขันในกลุ่ม
ธุรกิจต่างๆของบริษัทอยู่ในระดับสูง ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่
จะรายงานความสำ เรจ็ในดา้นผลการดำ เนนิงานประจำ ป ี2559 โดย
บรษัิทมรีายได ้5,273 ลา้นบาท เติบโตจากปทีีผ่า่นมารอ้ยละ 13 และมี
กำ ไรสทุธใินสว่นท่ีเปน็ของผู้ถอืหุน้ของบรษิทั 814 ลา้นบาท ทัง้น้ีความ
สำ เรจ็ดงักลา่วเปน็ผลจากความมุง่มัน่และความรว่มมอืของบคุลากร
และผู้บริหารของบริษัทในการวางแผนและการบริหารจัดการความ
ท้าทายของกลุ่มธุรกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำ หรบัภาพรวมการดำ เนนิงานรายกลุม่ธรุกจินัน้ ธรุกจิผลไมแ้ปรรปู 
ถือเป็นธุรกิจที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ด้วย
การบริหารจัดการดา้นราคาขายผลติภณัฑ ์ตน้ทุนการผลติและราคา
วตัถดุบิดว้ยโครงการเกษตรแบบพนัธสญัญา (Contract Farming) 
สง่ผลใหใ้นปทีีผ่า่นมาธุรกิจผลไมแ้ปรรปูมผีลการดำ เนนิงานทีด่อีีกครัง้

ธุรกิจคอนซูมเมอร์ แม้จะมีการแข่งขันที่สูงจากคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามา
ในตลาดน้ำ ผลไม้ แต่บริษัทยังรักษาความเป็นผู้นำ ในตลาดน้ำ ผลไม้
ไว้ได้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงมุ่งเน้นในการนำ ผลิตภัณฑ์ใหม่นำ 
เสนอแก่ผู้บริโภค อาทิเช่นทิปโก้พลัส คอลลาเจน และทิปโก้ มอคเทล 
เป็นต้น สำ หรับน้ำ แร่ธรรมชาติ ออราซึ่งมีแหล่งกำ เนิดจากน้ำ พุเย็น
บนเทอืกเขาสงู 2,700 ฟตุ ยงัคงมกีารเตบิโตในดา้นยอดขายและส่วน
แบ่งการตลาดอย่างตอ่เน่ืองและมีการใชก้ำ ลงัการผลติของโรงงานที ่
อำ เภอแมร่มิ จังหวดัเชยีงใหม ่ในระดบัสงู ดงันัน้ การขยายกำ ลังการ
ผลติเพือ่รองรบัการเตบิโตของน้ำ แรธ่รรมชาต ิออรานบัเปน็อีกพันธกจิ
สำ คัญในแผนการสร้างความเติบโตให้แก่บริษัทในอนาคต 

ธรุกิจการเกษตรยังมยีอดขายทีเ่ตบิโตอย่างตอ่เน่ืองจากการตอบรับ
ทีด่ขีองผูบ้รโิภคตอ่รสชาตอินัเปน็เอกลกัษณข์องสบัปะรดหอมสวุรรณ 
ส่วนธุรกิจค้าปลีกบริษัทยังพัฒนารูปแบบการนำ เสนอผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อ
สขุภาพ เพือ่ตอบสนองแนวโนม้การเลอืกผลติภณัฑท์ีเ่ปน็ประโยชน์ต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค  

นอกจากธรุกจิหลกัแลว้ ในปทีีผ่า่นมาบรษิทัไดเ้ปดิธรุกจิใหม ่2 ธุรกจิ
ดว้ยกันคอื รา้นอาหาร August Organic Eatery สาขาแรกที ่อาคาร 
เมอรค์วิรี ่วลิล ์นำ เสนออาหารรปูแบบ organic fusion เนน้วตัถดุบิท่ี
เปน็ผลติภณัฑ์ออแกนนกิและรสชาตทิีผ่า่นการพฒันาดว้ยความพถิพิีถนั
เพือ่ตอบสนองแนวโนม้ความนยิมอาหารเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภค และ

ร้าน Homsuwan Pina Pina สาขาแรกท่ีห้างสรรพสินค้าสยาม
พารากอน นำ เสนอของว่างและเครื่องดื่มที่ผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมด
พัฒนาจากสับประรดหอมสุวรรณของบริษัท โดยมีจุดเด่นท่ีรสชาติ
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสับปะรดหอมสุวรรณนำ มาสร้าง
สรรค์เป็นเมนูที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างและตอกย้ำ 
คุณภาพของแบรนด์ “หอมสุวรรณ” ใหเ้ป็นท่ีรูจั้กของผูบ้ริโภคมากขึน้ 

ในปีที่ผ่านมานับเป็นปีสำ คัญที่กลุ่มบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
ของผลติภณัฑแ์ละความเชือ่มัน่ของผูบ้ริโภคตอ่  แบรนดท์ปิโก ้บรษัิท
ประสบความสำ เร็จอย่างย่ิงโดยได้รับรางวัลคุณภาพระดับโลกและ
ระดับประเทศ ดังนี้
• น้ำ แร่ธรรมชาติ ออรา ได้รับรางวัล Grand Gold Quality Award 
2016 ประเภทเบียร์ น้ำ ด่ืมและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลล์ นับเป็น
รางวัลเหรียญทองสูงสุด ด้านคุณภาพการผลิต และรสชาติ จาก 
Monde Selection ซ่ึงเป็นสถาบันนานาชาติเพ่ือการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพยาวนานกว่า 50 ปี 
• น้ำาแร่ธรรมชาติ ออรา และสับปะรดหอมสุวรรณ ได้รับรางวัล 
Superior Taste Award ระดับ 3 ดาวซ่ึงเป็นรางวัลสูงสุดจากสถาบัน
เพ่ือรับรองรสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืม นานาชาติ (iTQi) องค์กรช้ันนำ 
ของโลกในด้านการทดสอบและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ือง
ด่ืมท่ีมีรสชาติดีเลิศ โดยสับปะรดหอมสุวรรณเป็นสับปะรดเพียงชนิด
เดียวท่ีได้รับรางวัล Superior Taste Award ในปีน้ี นอกจากน้ีผลิต
ภัณฑ์อ่ืนๆของบริษัทท่ีได้รับรางวัล ได้แก่ น้ำ บร็อคโคล่ี น้ำ แครนเบอร์ร่ี 
น้ำ แครอท น้ำ ส้มโชกุน และน้ำ มะพร้าว
• แบรนด์ “ทิปโก้” ของบริษัทเป็นแบรนด์น้ำ ผลไม้แบรนด์แรกของโลก
ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็น “Brand of the Year” ในการประกวด 
World Branding Award 2016 จาก World Branding Forum โดย
พิจารณาจากการสร้างคุณค่าของแบรนด์ และการวิจัยตลาดผู้บริโภค 
• บริษัทได้รับรางวัลในฐานะ No.1 Brand Thailand 2015-2016 
ยอดนิยมสูงสุด (ท่ัวประเทศ) ในหมวด 100% Fruit Juice และ Non 
100% Fruit Juice จำ นวน 2 หมวด โดยนิตยสาร Marketeer      
ส่ือธุรกิจการตลาดช้ันนำ ของประเทศ  
• บริษัทได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเย่ียม หรือ Prime 
Minister’s Export Award ในสาขา Best Exporter ซ่ึงรางวัลน้ี
จะมอบให้แก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าของไทยท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ท่ีดี                                                                

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และ
พันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วนสำ หรับการให้การสนับสนุนและให้
ความเช่ือม่ันในบริษัทตลอดมา รวมท้ังผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน
สำ หรบัความทุ่มเทและทำ งานหนักตลอดปี 2559 เราจะยังคงยึดมัน่
ในหลักการของการกำ กบัดูแลกจิการท่ีดีและสรา้งความสำ เร็จอยา่ง
ย่ังยืนในการกา้วไปสู่การเป็นบรษัิทผูขั้บเคล่ือนตลาดและสรา้งมูลค่า
ให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
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ข้อมูลสำ คัญทางการเงิน

2558

(บริษัท)

2558

(รวม)

2559

(บริษัท)

2559

(รวม)

ณ วันท่ี หรือ สำ หรับปีส้ินสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม

ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นสามัญ (ต่อหุ้น)
 มูลค่าท่ีตราไว้ 
 มูลค่าตามบัญชี 
 กำ ไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

ผลการดำ เนินงาน(บาท)
 รายได้จากการขาย 
 รายได้รวม 
 กำ ไรข้ันต้น
 กำ ไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได้
 กำ ไรสุทธิ 

ข้อมูลเก่ียวกับงบแสดงฐานะการเงิน(บาท)
 สินทรัพย์หมุนเวียน 
 สินทรัพย์รวม 
 หน้ีสินหมุนเวียน 
 หน้ีสินรวม 
 ทุนท่ีออกและเรียกชำ ระแล้ว
 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
 ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน (บาท)
 อัตราส่วนกำ ไรข้ันต้นต่อยอดขาย (%)
 อัตราส่วนกำ ไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี 
 เงินได้ต่อรายได้รวม (%)
 อัตราส่วนกำ ไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 
 อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 
 ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น(%)    
  ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(%)    
 ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(%)                  
 อัตราส่วนความสามารถในการชำ ระ 
 ดอกเบ้ีย(เท่า)
 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ี 
 สินหมุนเวียน(เท่า) 
 อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหน้ีสิน 
 หมุนเวียน (เท่า) 
 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น  
 (เท่า)              

1.00 
8.44 
1.69 

5,273,206,676 
5,366,966,970 
1,456,474,138 
821,383,684 
765,845,662 

1,698,511,961 
6,808,820,972 
1,507,690,273 
2,366,386,487 

482,579,640 
4,074,332,347 
4,442,434,485 

27.6%
15.3%

14.3%
23.1%
20.0%
15.0%
11.2%
20.8

1.1

0.5

0.5

1.00 
3.67 
0.79 

2,773,320,086 
3,100,879,023 

458,289,718 
407,953,922 
380,920,313 

796,626,808 
2,771,920,942 

488,081,381 
1,000,584,382 
482,579,640 
1,771,336,560 
1,771,336,560 

16.5%
13.2%

12.3%
49.4%
21.5%
19.3%
13.7%
18.8

1.6

0.7

0.6

1.00 
7.39 
2.46

4,677,507,627 
4,899,034,995 
1,066,329,777 
1,249,760,326 
1,178,936,355 

1,754,047,906 
6,714,943,708 
2,157,894,279 
2,734,164,641 
482,579,640 

3,565,419,357 
3,980,779,067 

22.8%
25.5%

24.1%
10.2%
33.3%
23.8%
17.6%
21.2

0.8

0.5

0.7

1.00 
3.39 
0.38

2,266,843,958 
2,599,658,322 

191,346,815 
223,922,378 
182,967,033 

611,246,000 
2,649,113,691 
860,370,919 

1,014,046,009 
482,579,640 

1,635,067,682 
1,635,067,682 

8.4%
8.6%

7.0%
65.8%
11.2%
9.0%
6.9%
6.4

0.7

0.4

0.6
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 25592558 2558

58,983,257 

3,846,390 

689,864,254 

882,245,761 

2,800,857 

14,188,871 

46,582,571 

 

1,016,000 

  - 

2,894,859,580 

 7,269,561 

 2,023,191,014 

 68,099,837 

97,889,724

17,983,295

5,110,309,011 

6,808,820,972

76,355,545 

 3,800,857 

859,793,098 

778,357,555 

  - 

14,860,944 

 20,879,907 

1,754,047,906 

1,016,000 

-

2,466,355,206 

 7,269,561 

2,314,494,369 

 46,411,924 

106,684,272 

 

18,664,470

4,960,895,802 

6,714,943,708

  

25,295,630

  -  

317,129,277 

433,586,623 

  -  

7,583,343 

 13,031,935 

 796,626,808 

- 

465,336,902 

 644,929,739 

 7,269,561 

 

761,469,255 

 35,954,345

54,217,114 

  

6,117,218 

 1,975,294,134 

2,771,920,942 

  

39,155,492

  -  

251,367,419 

304,986,735 

  -  

8,468,045 

 7,268,309 

 611,246,000 

- 

465,336,902 

 644,929,739 

 7,269,561 

819,733,849 

 35,654,906 

56,052,793 

 8,889,941 

2,037,867,691 

 2,649,113,691

หมาย

เหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนช่ัวคราว

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์ชีวภาพ

เงินจ่ายล่วงหน้า

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ำ ประกัน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - 

ท่ีดินรอการขาย

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชี - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

(หน่วย: บาท)

8

7,9

10

3, 4

11

12

13

14

15

23

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



137 รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 25592558 2558

หมาย

เหตุ

(หน่วย: บาท)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ

ส้ันจากสถาบันการเงิน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

ส่วนของหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่า

การเงินท่ีถึงกำ หนด

 ชำ ระภายในหน่ึงปี

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงินท่ีถึงกำ หนด

 ชำ ระภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

16

17

18

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - 

สุทธิจากส่วนท่ีถึง

 กำ หนดชำ ระภายในหน่ึงปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการ

เงิน - สุทธิจาก

 ส่วนท่ีถึงกำ หนดชำ ระภายใน 

 หน่ึงปี

ประมาณการต้นทุนการร้ือถอน

18

  

417,000,000 

 

859,126,100 

631,976 

171,500,000

2,247,671 

 57,184,526 

1,507,690,273 

  

1,320,288,281 

  

720,540,421 

1,563,976 

92,950,000 

 3,044,170 

 19,507,431 

2,157,894,279 

  

120,000,000 

  

241,296,027 

- 

91,500,000 

  - 

35,285,354  

488,081,381 

  

620,058,736 

222,357,918 

932,000 

12,950,000 

- 

4,072,265 

 860,370,919 

  

- 

776,950,000 

 2,649,600 

  

631,976 

 

516,550,000 

  

2,406,000 

  

- 

  

456,950,000 

- 

  

- 

  

116,550,000 

- 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



138รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

สำ รองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน

20  79,096,614 

858,696,214 

2,366,386,487 

 56,682,386 

 

576,270,362 

2,734,164,641 

 55,553,001 

 

512,503,001 

1,000,584,382 

37,125,090

153,675,090 

1,014,046,009 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 25592558 2558

หมาย

เหตุ

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน 

       หุ้นสามัญ 500,000,000 

       หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 ทุนออกจำ หน่ายและชำ ระเต็ม

 มูลค่าแล้ว

       หุ้นสามัญ 482,579,640 

      หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำ นาจ

ควบคุมในบริษัทย่อยของบริษัท

ร่วมท่ีซ้ือในราคาต่ำากว่ามูลค่า

ตามบัญชี

การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียใน

บริษัทย่อยของบริษัทร่วมโดยไม่

ได้สูญเสียอำ นาจควบคุมของบริษัท

ร่วม

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ของบริษัทร่วม

  

500,000,000 

  

482,579,640 

 1,494,466 

  

(135,832,635)

  

28,433,655 

  

500,000,000 

  

482,579,640 

 1,494,466 

  

(73,900,864)

  

18,078,255 

  

500,000,000 

  

482,579,640 

  - 

  

- 

  

- 

  

  

500,000,000 

  

482,579,640 

  - 

  

- 

  

- 

  



139 รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 25592558 2558

หมาย

เหตุ

(หน่วย: บาท)

21

กำ ไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - สำ รองตาม

 กฎหมาย

 ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้

ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำ นาจ

ควบคุมของบริษัทย่อย

  

50,000,000 

  

3,650,873,429 

 (3,216,208)

  

4,074,332,347 

 368,102,138 

  

4,442,434,485 

6,808,820,972 

  

  

50,000,000 

  

3,081,058,341 

 6,109,519 

  

3,565,419,357 

 415,359,710 

  

3,980,779,067 

6,714,943,708 

  

50,000,000 

  

1,238,756,920 

  -

  

1,771,336,560 

  - 

  

1,771,336,560 

2,771,920,942 

  

50,000,000 

  

1,102,488,042 

  - 

  

1,635,067,682 

  - 

  

1,635,067,682 

 2,649,113,691 

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



140รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้อ่ืน

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

กำ ไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน

รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด

อ่ืนๆ

12 

14

5,273,206,676 

  - 

  - 

  

- 

 93,760,294

5,366,966,970 

4,677,507,627 

  - 

 37,719,870 

 

63,737,550 

 120,069,948

4,899,034,995 

2,773,320,086 

 258,917,162 

  - 

 

19,925,917 

 48,715,858 

3,100,879,023 

2,266,843,958 

 222,003,996 

 37,719,870 

  

- 

 73,090,498

2,599,658,322 

ต้นทุนขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ขาดทุนจากการด้อยค่าของ

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์

3,816,732,538 

824,976,270

457,732,891 

  419,926 

 186,471,519 

5,286,333,144 

 3,611,177,850 

 877,247,789 

 375,681,620 

  - 

 1,340,659 

  

4,865,447,918

2,315,030,368 

 106,328,280 

 271,566,453 

  - 

  - 

  

2,692,925,101 

2,075,497,143 

96,013,686 

 202,884,456 

  - 

 1,340,659 

  

2,375,735,944 

ส่วนแบ่งกำ ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 

80,633,826

740,749,858 

33,587,077

 

 1,216,173,249 

407,953,922 

 - 

223,922,378 

  -  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 25592558 2558

หมาย

เหตุ

(หน่วย: บาท)



141 รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 25592558 2558

หมาย

เหตุ

(หน่วย: บาท)

กำ ไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินภาษีเงินได ้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กำ ไรก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

กำ ไรสำ หรับปี

 821,383,684 

 (39,535,509)

 781,848,175 

 (16,002,513)

 765,845,662 

1,249,760,326 

 (59,018,771)

 1,190,741,555 

 (11,805,200)

 1,178,936,355 

 407,953,922 

 (21,718,547)

 386,235,375 

 (5,315,062)

 380,920,313 

223,922,378 

 (34,980,595)

 188,941,783 

 (5,974,750)

 182,967,033 

23

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำ ไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเงินกู้

ยืม - สุทธิจากภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัท

ร่วม

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำ ไร

หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษี

เงินได้

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ ไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

- สุทธิจากภาษีเงินได้

12 

  

 -

(9,325,727)

 (9,325,727)

  

(14,566,193)

  

1,781,897 

  

35,541,302 

 37,323,199 

  

- 

  

  

-

-

  

- 

  

(13,917,530)

  

1,781,897 

  

-

  

1,781,897 

  

-

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



142รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สว่นทีเ่ปน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อำ นาจควบคุมของบริษัทย่อย

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สว่นทีเ่ปน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อำ นาจควบคุมของบริษัทย่อย

813,638,314 

 (47,792,652)

 

765,845,662 

 

 

 789,211,314 

 (47,257,572)

 

741,953,742 

  

1,188,467,999 

 (9,531,644)

 

1,178,936,355 

  

 1,225,791,198 

 (9,531,644)

 

1,216,259,554 

  

380,920,313 

367,002,783 

182,967,033 

  

184,748,930 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 25592558 2558

หมาย

เหตุ

(หน่วย: บาท)

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ ไร

หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจาก

ภาษีเงินได้

(14,566,193)

  

(23,891,920)

 741,953,742 

-   

  

37,323,199 

 

1,216,259,554 

(13,917,530)

  

(13,917,530)

 367,002,783 

 -   

  

1,781,897 

  

184,748,930 

กำ ไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

กำ ไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ

  1.69   2.46   0.79   0.38

25



144รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้น

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส่วนทุนจากการ

จ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ของบริษัท

ร่วม

การเปล่ียนแปลงส่วนได้

เสียในบริษัทย่อยของ

บริษัทร่วมโดยไม่ได้สูญ

เสียอำ นาจควบคุมของ

บริษัทร่วม

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มี

อำ นาจควบคุมในบริษัทย่อยของ

บริษัทร่วมท่ีซ้ือในราคาต่ำ กว่า

มูลค่าตามบัญชี

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก

และชำ ระแล้ว

กำ ไรสำ หรับปี

กำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำ หรับปี 

กำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ หรับปี 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี

     เกี่ยวกับเกษตรกรรม (หมายเหตุ 3, 4)

กำ ไรสำ หรับปี

กำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำ หรับปี 

กำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ หรับปี 

การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

     ของบริษัทร่วมโดยไม่สูญเสีย

     อำ นาจควบคุมของบริษัทร่วม

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)

482,579,640 

  - 

  - 

  - 

  - 

 482,579,640 

   

 482,579,640 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 482,579,640 

1,510,347 

  - 

  - 

  - 

  (15,881)

  1,494,466 

   

  1,494,466 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  1,494,466 

(74,686,161)

  - 

  - 

  - 

  785,297 

 (73,900,864)

   

 (73,900,864)

  - 

  - 

  - 

  - 

  (61,931,771)

  - 

  - 

 (135,832,635)

9,305,759 

  - 

  - 

  - 

 8,772,496 

 18,078,255 

   

 18,078,255 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 10,355,400 

  - 

 28,433,655 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



145รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่วนของผู้มี

ส่วนได้เสียท่ีไม่มี

อำ นาจควบคุม

ของบริษัทย่อย

รวมส่วนของผู้

ถือหุ้นของ

บริษัทฯ
รวมองค์ประกอบ

อ่ืนของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

ส่วนแบ่งกำ ไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืนในบริษัทร่วม

มูลค่ายุติธรรม

ของสัญญาแลก

เปล่ียนอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกู้ยืม

ยังไม่ได้จัดสรรจัดสรรแล้ว -

 สำ รองตาม

กฎหมาย

รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำ ไรสะสม

50,000,000 

  - 

  - 

-  

  -  

50,000,000 

   

 50,000,000 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 50,000,000 

1,892,590,342 

 1,188,467,999 

  - 

 1,188,467,999 

  - 

 3,081,058,341 

   

 3,081,058,341 

 2,011,952 

 813,638,314 

 (15,101,273)

 798,537,041 

  - 

  - 

(230,733,905) 

3,650,873,429 

(1,781,897)

  -

1,781,897 

 1,781,897

- 

 -  

   

 - 

  - 

  - 

 - 

- 

  - 

  - 

  - 

 - 

(31,213,680)

  - 

 37,323,199 

 37,323,199 

  - 

 6,109,519 

   

 6,109,519 

  - 

  - 

 (9,325,727)

 (9,325,727)

  -

  - 

  - 

 (3,216,208)

2,330,086,247 

 1,188,467,999 

 37,323,199 

 1,225,791,198 

 9,541,912 

3,565,419,357 

   

3,565,419,357 

 2,011,952 

 813,638,314 

 (24,427,000)

 789,211,314 

 (61,931,771)

 10,355,400 

(230,733,905)

4,074,332,347 

424,891,354 

(9,531,644)

  - 

 (9,531,644)

  - 

 415,359,710 

  

 415,359,710 

  - 

 (47,792,652)

  535,080 

 (47,257,572)

  - 

  - 

  - 

 368,102,138 

2,754,977,601 

 1,178,936,355 

 37,323,199 

 1,216,259,554 

 9,541,912 

3,980,779,067 

   

3,980,779,067 

 2,011,952 

 765,845,662 

 (23,891,920)

 741,953,742 

 (61,931,771)

 10,355,400 

(230,733,905)

4,442,434,485 

  

 (29,431,783)

 - 

 35,541,302 

 35,541,302 

 - 

 6,109,519 

 6,109,519 

 - 

 - 

 (9,325,727)

 (9,325,727)

 - 

 - 

 - 

 (3,216,208)



146รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)
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147รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 25592558 2558

(หน่วย: บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ เนินงาน

กำ ไรก่อนภาษีเงินได้

ปรับกระทบกำ ไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมดำ เนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำ หน่าย

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ (โอนกลับ)

ขาดทุนจากการทำ ลายสินค้า

กำ ไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ

(กำ ไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่

เกิดข้ึนจริง

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กำ ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่ายและตัด

จำ หน่ายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์

ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน

กำ ไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ

ลงทุน

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์

สำ รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 781,848,175 

 258,220,970 

  419,926 

 15,621,895 

  

33,316,173 

 2,800,857 

  96,912 

  

232,164 

  

- 

 (22,337,949)

  

245,519 

 

 - 

  

186,471,519 

  

9,432,059 

 1,190,741,555 

232,371,658 

  -  

(30,411,841)

  

- 

  -

 (325,240)

 

- 

 

(7,671,250)

 (30,956,916)

  

- 

  

(37,719,870)

  

1,340,659 

  

20,312,699 

 386,235,375 

 115,732,106 

  -

  988,491 

  

21,698,061 

  -

 (487,475)

  

337,303 

  

- 

  934,123 

  

245,516 

  

- 

  

- 

  

5,717,074 

 188,941,783 

 123,636,023 

  -

 (32,506,460)

  

-

  -

 (209,935)

  

- 

 

(10,313,750)

 (10,766,808)

  

- 

  

(37,719,870)

  

1,340,659 

  

17,021,121 

งบกระแสเงินสด
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



148รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 25592558 2558

(หน่วย: บาท)

ประมาณการต้นทุนการร้ือถอน

รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกำ ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายได้ดอกเบ้ียรับ

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

  334,330 

  - 

(740,749,858)

  (157,217) 

38,837,935 

  - 

  - 

(1,216,173,249)

  (65,572)

 59,018,770 

 -  

(258,917,162)

  - 

 (133,683)

 21,146,279 

  - 

(222,003,996)

  - 

 (725,423)

 34,980,511 

กำ ไรจากการดำ เนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพย์และหน้ีสินดำ เนินงาน

สินทรัพย์จากการดำ เนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินจากการดำ เนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

564,633,410 

 

170,123,229 

 (156,416,037)

 (32,836,532)

  681,175 

 167,560,483 

 35,984,024 

 (4,920,323)

180,461,403 

 (391,948,891)

 156,547,557 

 2,712,145 

  357,646 

 113,970,666 

 76,038,675 

 (3,409,073)

293,496,008 

 

(65,250,818)

 (151,286,439)

 (7,186,837)

 2,772,721 

 24,482,773 

 31,213,089 

 (4,686,076)

จ่ายดอกเบ้ีย

รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้

51,673,855 

(122,065,254)

 79,760,710 

  772,522 

 (572,349)

 97,094,697 

 (1,045,487)

 (3,254,793)

744,809,429 

 (39,567,992)

 (3,065,823)

702,175,614

134,730,128 

 (60,251,672)

 (14,846,332)

59,632,124

 (21,545,562)

 1,970,610

 (35,714,547)

 (1,474,410)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



149รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 25592558 2558

(หน่วย: บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมข้ึน

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

เพ่ิมข้ึน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินสดรับจากการจำ หน่ายอุปกรณ์

เงินสดรับจากการจำ หน่ายอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินปันผลรับ

ดอกเบ้ียรับ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการ

เงินลดลง

เงินสดจ่ายชำ ระตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

เงินปันผลจ่าย

(45,533)

  - 

  

- 

 23,361,243 

  - 

  

(165,695,028)

 (39,606,801)

 258,917,162 

  157,217 

(903,288,281)

  

(1,563,976)

 480,500,000 

 (141,550,000)

(230,733,905)

(164,545,309)

  

(4,609,931)

 129,500,000 

(234,769,231)

  - 

(500,058,736)

  

(932,000)

 480,500,000 

 (61,550,000)

(230,733,905)

(369,941,264)

  

(3,702,729)

 129,500,000 

(149,000,000)

  - 

(63,357)

  - 

  

12,493,750 

 87,290,943 

 48,734,370 

 (114,867,381)

 (6,167,227)

 222,003,996 

  65,572 

- 

  - 

  

- 

  1,316,621 

  - 

  

(58,201,961)

 (7,230,195)

 258,917,162 

  133,683 

- 

 33,500,000 

  

12,493,750 

 63,569,917 

 48,734,370 

  

(27,897,060)

 (4,051,043)

 222,003,996 

  725,423 



150รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 25592558 2558

(หน่วย: บาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

(17,372,288)

76,355,545 

 58,983,257 

18,217,316 

  62,520 

35,723,962 

 12,430,511 

2,576,836 

  56,260 

4,056,313 

 3,745,728 

34,698,319 

 41,657,226 

 76,355,545 

(13,859,862)

39,155,492 

 25,295,630 

21,110,304 

 18,045,188 

 39,155,492 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียังไม่ได้จ่ายชำ ระ

รายการซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ียังไม่ได้

จ่ายชำ ระ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



55รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

คำ อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและผลการดำ เนินงาน
ผลการดำ เนินงานประจำ ปี

ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 5,273.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 595.70 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.74 โดยมีกำ ไรก่อนส่วนแบ่งกำ ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นเป็น 80.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 140.07 อย่างไรก็ตามในปีนี้

ส่วนแบ่งกำ ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงเหลือ 740.75 ล้านบาท ลดลง 475.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

39.09 ส่งผลให้กำ ไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลงเหลือ 813.64 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 374.83 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.54 เป็นผลให้ในปีนี้กำ ไรต่อหุ้นปรับลดลงเหลือ 1.69 บาทต่อหุ้น จาก 2.46 บาทต่อ

หุ้นในปีที่ผ่านมา

การวิเคราะห์รายได้

การวิเคราะห์รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและการให้บริการจำ แนกตามส่วนงานธุรกิจ

การเปล่ียนแปลง 

2559/2558

ปี 2558ปี 2559

% ของ

รายได้รวม

% ของ

รายได้รวม

รายได้ รายได้ 

รายได้จากการขายและ

การใหบ้รกิาร จำ แนกตาม

ส่วนงานธุรกิจ (พันบาท)

ผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และ

ผลไม้

เครื่องดื่ม

อื่นๆ

รวม

2,393,617.42

2,787,646.90

91,942.35

5,273,206.67

1,863,736.10

2,669,548.24

144,223.29

4,677,507.63

28.43%

4.42%

-36.25%

12.74%

45.39%

52.87%

1.74%

100.00%

39.85%

57.07%

3.08%

100.00%

หน่วย : พันบาท



56 รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

2,648,229.89

2,624,976.78

5,273,206.67

2,201,607.13

2,475,900.50

4,677,507.63

50.22%

49.78%

100.00%

47.07%

52.93%

100.00%

20.29%

6.02%

12.74%

สัดส่วนรายได้จำ แนกตามส่วนงานธุรกิจ

ในปี 2559 ร้อยละ 52.86 ของรายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัทฯมาจากธุรกิจเครื่องดื่ม น้ำ ผลไม้

และน้ำ ผักตราทิปโก้ น้ำ แร่ธรรมชาติ ออรา และเครื่องดื่มชาอูหลง Tea+  หากเปรียบเทียบรายได้ธุรกิจเครื่องดื่ม

กับปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.42 ในส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้มีสัดส่วนร้อยละ 45.39 

โดยผลิตภัณฑ์หลักคือ สับปะรดบรรจุกระป๋อง ว่านหางจระเข้บรรจุกระป๋อง น้ำ มะพร้าวบรรจุกระป๋อง สับปะรดสด

หอมสุวรรณ  ซึ่งหากเปรียบเทียบรายได้ที่มาจากผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2558 

ร้อยละ28.43 จากการปรับราคาขายให้สูงขึ้นตามสภาวะต้นทุนวัตถุดิบ และปริมาณยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น

รายได้จากการขายและการให้บริการจำ แนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

การเปล่ียนแปลง 

2559/2558

ปี 2558ปี 2559

%% รายได้ รายได้ 

รายได้จากการขายและ

การให้บริการ จำาแนก

ตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

(พันบาท)

ต่างประเทศ

ในประเทศ

รวม

สัดส่วนรายได้จำ แนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

ในปีนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นทั้งจากการขายสินค้าในประเทศและในต่างประเทศ โดย

รายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 2,624.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.02 

ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในธุรกิจเครื่องดื่ม ในส่วนของรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศ

เพิ่มขึ้นเป็น 2,648.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 446.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.29 โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอด

จำ หน่ายผลไม้แปรรูปที่เพิ่มขึ้น

หน่วย : พันบาท



57รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

คำ อธิบายสถานการณ์รายได้ตามประเภทธุรกิจ

ธุรกิจผลไม้แปรรูป 

ในปี 2559 ที่ผ่านมาสภาวะปริมาณวัตถุดิบหลักอย่างสับปะรดทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอื่นๆของโลกยังไม่เพียง

พอต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่ประสบกับกับสภาวะภัยแล้งในช่วงปทีี่ผ่านมาทำ ให้

ราคาสับปะรดยังทรงตัวในระดับสูง อย่างไรต้องการความต้องการสับปะรดกระปอ๋ง ของตลาดทั่วโลกยังคงมีอยู่ใน

ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นผลให้ราคาจำ หน่ายสับปะรดกระป๋องและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องต่างๆ ปรับตัวสูง

ขึ้น นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความสำ คัญกับกระบวนการจัดหาวัตถุดิบที่ให้ความสำ คัญกับปริมาณและคุณภาพผ่าน

ทางเกษตรพันธะสัญญารูปแบบต่างๆ รวมทั้งการควบคุมต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เป็นผลให้การ

ดำ เนินงานของธุรกิจผลไม้แปรรูปของบริษัทมีการผลิกฟื้นจากปีก่อนหน้าอย่างชัดเจน

ธุรกิจคอนซูมเมอร์  

ตลาดน้ำ ผลไม้แบบ Premium ในประเทศไทยปี 2559 มีมูลค่าตลาดประมาณ 5,200 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า

ประมาณ 7 % โดยแบรนด์ทิปโก้ยังคงเป็นผู้นำ ในด้านส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 และมีการผลิตใหม่เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค เช่น Tipco Season’s Best และ Tipco Plus เป็นต้น ในขณะที่ตลาดน้ำ แร่ปี 2559 มี

มูลค่าตลาดประมาณ 3,888 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าประมาณ 15% โดยน้ำ แร่ออราของบริษัทมีส่วนแบ่งการ

ตลาดประมาณ 26% สำ หรับตลาดชาเพื่อสุขภาพในปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท โดยเครื่องดื่มชาอู่หลง

ทีพลัสมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 18% (ที่มา Nielsen Report)

ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

ในป ี2559 บรษิทั ทปิโก ้ไบโอเทค็ จำ กดั ไดเ้ริม่ดำ เนนิการเชงิพาณชิยส์ำ หรบัสารสกดัชนดิใหมล่กูคา้ตา่งประเทศ ไดแ้ก ่

ใบกฤษณา (Agarwood) และได้รับคำ สั่งซื้อสำ หรับปีต่อๆไปด้วย นับเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำ คัญอีกครั้ง 

ในส่วนของธุรกิจการเกษตร สับปะรดหอมสุวรรณ ยังมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องและเริ่มส่งออกสับปะรดหอม

สุวรรณแช่แข็งแบบ IFQ ไปยังตลาดต่างประเทศครั้งแรกและได้รับการตอบรับอย่างดี รวมทั้งการสร้างประสบการณ์

แบรนด์หอมสุวรรณให้แก่ผู้บริโภคผ่านร้าน Homsuwan Pina Pina 

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มบริษัทมีการขยายตัวทั้งในด้านของจำ นวนสาขาและการเริ่มธุรกิจใหม่ โดยร้าน Squeeze 

Juice Bar มีการเปิดสาขาใหม่ 6 สาขา ได้แก่ อาคาร ยู เฮ้าส์, ฟิตเนส เฟริสท์ พระราม 3, เดอะ ไนน์, ท่าอากาศยาน 
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รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

ดอนเมือง, ฟิตเนส เฟริสท์ บางนา และ The Jas รามอินทรา นอกจากนั้นบริษัทได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ในปี 2559 อีก 

2 ธุรกิจ ได้แก่ ร้านอาหาร August Organic Eatery ร้านอาหารรูปแบบ full service restaurant รายการ

อาหารเป็น organic fusion เน้นวัตถุดิบที่เป็น organic สาขาแรกที่ อาคาร MERCURY VILLE เพื่อตอบสนอง

แนวโน้มความนิยมอาหารเพื่อสุขภาพ และร้าน Homsuwan Pina Pina ร้านขนม ของว่างและเครื่องดื่มที่เมนูเกือบ

ทัง้หมดพฒันาจากสบัประรดหอมสวุรรณ โดยมจีดุเดน่ทีร่สชาตอินัเปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของสบัปะรดหอมสวุรรณ 

และคัดสรรเป็นเมนูที่หลากหลาย ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

ในปี 2559 บริษัทมีกำ ไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,456.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 390.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.59 

จากปีก่อนหน้า โดยในปีนี้ บริษัทมีอัตรากำ ไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27.62 จากปีก่อนหน้าที่มีร้อยละ 22.80 โดย

มีสาเหตุหลักมาจากการธุรกิจผลไม้แปรรูปที่มีต้นทุนในการผลิตลดลง

ปี 2558ปี 2559

% ยอดขาย% ยอดขาย

5,273,207

3,816,733

1,456,474

4,677,508

3,611,178

1,066,330

100.00%

72.38%

27.62%

100.00%

77.20%

22.80%

รายได้จากการขายและการให้บริการ

ต้นทุนขายและบริการ

กำ ไรขั้นต้น

หน่วย : พันบาท

จำ นวน จำ นวน

การวิเคราะห์ต้นทุนขายและกำ ไรขั้นต้น
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813,638 1,188,46815.16% 24.26%

ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 1,282.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 29.78 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.38 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมในปี 2559 มีสัดส่วนลดลงเหลือ

ร้อยละ 23.90 จากร้อยละ25.58 ในปีที่ผ่านมา การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสาเหตุหลักมาจาก

การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและส่งเสริมการขายในธุรกิจคอนซูมเมอร์ นอกจากนี้แล้ว ในปี 2559 บริษัทได้

บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์รวม 186.47 ล้านบาท

การวิเคราะห์กำ ไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ปี 2558ปี 2559

% ยอดขาย% ยอดขาย

กำ ไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

กำ ไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลงเหลือ 813.64 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 374.83 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 31.54โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกำ ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำ นวน 

475.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.09 ทั้งนี้ผลกำ ไรที่ไม่นับรวมส่วนแบ่งกำ ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมก็มี

แนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำ คัญ

หน่วย : พันบาท

จำ นวน จำ นวน

ปี 2558ปี 2559

% ยอดขาย% ยอดขาย

1,282,709 1,252,92923.90% 25.58%ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
หน่วย : พันบาท

จำ นวน จำ นวน



60 รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานการวิเคราะห์กระแสเงินสด

ปี 2558ปี2559รายการ 

กระแสเงินสดจากการดำ เนินงาน

เงินสดสุทธิมาจากกิจกรรมดำ เนินงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไป

 702,176 

 77,087 

(796,636)

 

(17,373) 

 76,356 

 58,983 

 59,632 

 249,491 

(274,424) 

34,699 

 41,657 

 76,356 

ในปี 2559 บริษัทมีเงินสดรับสุทธิได้จากการดำ เนินงาน 702.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากยอดขายที่

เพิ่มขึ้น รวมทั้งลูกหนี้การค้าลดลงจากการที่ยอดลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยที่คงค้าง ณ สิ้นปี 2558 ได้รับชำ ระ

บัญชีเรียบร้อยแล้ว ส่วนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนในปี 2559 มีเงินสดสุทธิรับ จากเงินปันผลรับที่ได้จาก

บริษัทร่วม จำ นวน 258.9 ล้านบาท ส่วนการลงทุนเพิ่มเติมเป็นลงทุนทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์รวมทั้ง ทางด้าน 

IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ งาน สำ หรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินกู้ระยะสั้นลดลง โดยบริษัทฯ 

มีการเบิกเงินกู้ระยะยาวเพิ่ม จำ นวน 480.5 ล้านบาท โดยเริ่มชำ ระคืนเงินต้นในปี 2559 นี้ และมีการจ่ายเงินปันผล 

จำ นวน 230.7 ล้านบาท

หน่วย : พันบาท

สภาพคล่อง

ปี 2558ปี 2559อัตราส่วนสภาพคล่อง

สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)

อัตราส่วนความสามารถในการชำ ระดอกเบี้ย (เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.1

20.8

0.5

0.8

21.2

0.7



61รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

รายงานประจำ ปี 2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ กัด (มหาชน)

ปี 2558ปี 2559อัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น                   

อัตราส่วนกำ ไรขั้นต้น

อัตรากำ ไรสุทธิ

20.0%

27.6%

14.3%

33.3%

22.8%

24.1%

ในปี 2559 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.1 เท่า จากปีก่อนหน้าที่ 0.8 เท่า โดย

มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

อัตราส่วนความสามารถชำ ระดอกเบี้ยลดลงเหลือ 20.8 เท่า จาก 21.2 เท่าในปีก่อนหน้า มาจากกำ ไรก่อนค่าใช้จ่าย

ทางการเงินและภาษีเงินได้ลดลงมากกว่าค่าใช้จ่ายภาษีทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นปรับลดลงเหลือ 0.5 เท่า จาก 0.7 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ่มสูงขึ้น

ของกำ ไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น 3,650.87 ล้านบาท จาก 3,081.06 ล้านบาทในปีก่อนหน้า ส่งผลให้ส่วน

ของผู้ถือหุ้นปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4,442.43 ล้านบาท จาก 3,980.78 ล้านบาท นอกจากนั้นแล้ว ในส่วนของหนี้สินรวม

ปรับลดลงเหลือ 2,366.39 ล้านบาท จาก 2,734.16 ล้านบาท

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2559 ลดลงเหลือร้อยละ 20.0 เนื่องจากกำ ไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัท

ใหญ่ลดลงเหลือ 813.64 ล้านบาท

อัตรากำ ไรขั้นต้นในปี 2559 ปรับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 27.62 โดยมีสาเหตุหลักมาจากธุรกิจผลไม้แปรรูป ที่สามารถ

ควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น อีกทั้งในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถเจรจาต่อรองปรับราคาขายให้สะท้อน

ราคาต้นทุนที่แท้จริงได้ดีขึ้น

อัตรากำ ไรสุทธิในปี 2559 ลดลงเหลือร้อยละ 14.3 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกำ ไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม




