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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

2559

(บริษัท)

2558

(รวม)

2558

(บริษัท)

2559

(รวม)

2560

(บริษัท)

2560

(รวม)

ณ วันที่ หรือ ส�ำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวำคม

ข้อมูลเก่ียวกับหุน้สำมญั (ต่อหุน้)

 มลูค่�ท่ีตร�ไว้ 

 มลูค่�ต�มบญัชี 

 กำ�ไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐ�น

ผลกำรด�ำเนนิงำน(บำท)

 ร�ยได้จ�กก�รข�ย 

 ร�ยได้รวม 

 กำ�ไรข้ันต้น

 กำ�ไรก่อนดอกเบีย้และภ�ษีเงนิได้

 กำ�ไรสุทธิ 

ข้อมลูเก่ียวกับงบดุล (บำท)

 สนิทรัพย์หมนุเวียน 

 สนิทรัพย์รวม 

 หนีส้นิหมนุเวยีน 

 หนีส้นิรวม 

 ทุนท่ีออกและเรียกชำ�ระแล้ว

 ส่วนของผูถ้อืหุ้นบรษิทัใหญ่

 ส่วนของผูถ้อืหุ้น 

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิ 

 อัตร�ส่วนกำ�ไรข้ันต้นต่อยอดข�ย (%)

 อัตร�ส่วนกำ�ไรก่อนดอกเบ้ียและภ�ษีเงนิได้ (%)

 อัตร�ส่วนกำ�ไรสุทธต่ิอร�ยได้รวม (%) 

 อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผล (%) 

 ผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้อืหุน้(%)    

 ผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (%)    

 ผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์รวม (%)                  

 อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบีย้ (เท่�)

 อัตร�ส่วนสนิทรพัย์หมนุเวยีนต่อหนีส้นิหมนุเวยีน (เท่�) 

 อัตร�ส่วนสภ�พคล่องต่อหน้ีสนิหมนุเวียน (เท่�) 

 อัตร�ส่วนหนีส้นิต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่�)              
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*** ***

**

**
**

*
****

* รวมกำ�ไรสุทธิและร�ยได้จ�กก�รดำ�เนิง�นที่ยกเลิก (โอนส่วนง�นไปให้บริษัทย่อย) ในก�รคำ�นวณ

** ใช้ตัวเลขกำ�ไรสำ�หรับปีจ�กก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง ในก�รคำ�นวณ

*** ตัวเลขงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ปี 2558-2559 รวมส่วนที่เป็นของก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก ซึ่งท�งบริษัทได้ทำ�ก�รปรับโครงสร้�งแล้วเสร็จในปี 2560

****อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลคำ�นวณจ�กเงินปันผลที่จ่�ยจ�กกำ�ไรของปีดังกล่�ว โดยสำ�หรับปี 2560 รวมปันผลสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นคร่ึงปีหลังที่ 0.5 บ�ทต่อหุ้น 

ซ่ึงขึ้นอยู่กับก�รอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
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สำรจำกประธำนกรรมกำร
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เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่�น

ในปี 2560 ที่ผ่�นม� ภ�พรวมของสภ�วะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มมีสัญญ�ณฟื้นตัวจ�กปีก่อน แต่อัตร�ก�รเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มภ�ยในประเทศ
ลดลงเล็กน้อย รวมทั้งสถ�นก�รณ์ก�รแข่งขันในกลุ่มธุรกิจต่�งๆของบริษัทฯอยู่ในระดับสูง  ท่�มกล�งปัจจัยต่�งๆ ดังกล่�ว ดิฉันมีคว�มยินดีเป็นอย่�ง
ยิ่งที่จะร�ยง�นคว�มสำ�เร็จในด้�นผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี 2560 โดยบริษัทฯมีร�ยได้รวม 4,952 ล้�นบ�ท และมีกำ�ไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของผู้ถือ
หุ้นของบริษัท 703 ล้�นบ�ท ทั้งนี้คว�มสำ�เร็จดังกล่�วเป็นผลจ�กคว�มมุ่งมั่นและคว�มร่วมมือของบุคล�กรและผู้บริห�รของบริษัทฯในก�รว�งแผน
และบริห�รจัดก�รคว�มท้�ท�ยของกลุ่มธุรกิจต่�งๆได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

สำ�หรับภ�พรวมก�รดำ�เนินง�นร�ยกลุ่มธุรกิจนั้น ธุรกิจผลไม้แปรรูปมีผลก�รดำ�เนินง�นท่ีดีต่อเนื่องจ�กปีก่อนหน้� โดยที่ปริม�ณสับปะรดในประเทศ
ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักมีปริม�ณเพ่ิมม�กขึ้น ในขณะที่ร�ค�มีก�รปรับลดลง ทั้งน้ีปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จของธุรกิจผลไม้แปรรูปม�จ�ก ก�รบริห�รจัดก�ร
ด้�นร�ค�ข�ยผลิตภัณฑ์ ต้นทุนก�รผลิตและร�ค�วัตถุดิบด้วยโครงก�รเกษตรแบบพันธสัญญ� (Contract Farming)  

ธุรกิจคอนซูมเมอร์ แม้อัตร�ก�รเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มภ�ยในประเทศยังลดลงเล็กน้อยดังที่กล่�วข้�งต้น และสถ�นะก�รณ์ก�รแข่งขันที่สูงขึ้นจ�ก
คู่แข่งร�ยใหม่ท่ีเข้�ม�ในตล�ด แต่บริษัทฯยังรักษ�คว�มเป็นผู้นำ�ในตล�ดนำ้�ผลไม้ไว้ได้ โดยในปีที่ผ่�นม�บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์
ใหม่นำ�เสนอแก่ผู้บริโภค เช่น ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ ทิปโก้ ม็อคเทล และ ทิปโก้ มี  เป็นต้น สำ�หรับนำ้�แร่ธรรมช�ติออร�ยังคงอยู่ในกลุ่มผู้นำ�ตล�ดนำ้�แร่
อย่�งต่อเนื่อง  

ธุรกิจส�รสกัดมีก�รเติบโตท้ังในด้�นร�ยได้และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตล�ดซึ่งสอดคล้องกับก�รเติบโตของอุตส�หกรรมอ�ห�รเสริมและเวชภัณฑ์ที่
มีส่วนประกอบจ�กส�รสกัดธรรมช�ติ ธุรกิจก�รเกษตรร�ยได้จ�กสับปะรดหอมสุวรรณมีก�รเติบโตอย่�งต่อเน่ืองจ�กปริม�ณผลผลิตและพื้นที่
เพ�ะปลูกท่ีเพิ่มข้ึนต�มแผนง�นของบริษัทฯ สำ�หรับธุรกิจค้�ปลีก เร�พัฒน�รูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองแนวโน้มก�รเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อสุขภ�พของผู้บริโภค ได้แก่ ก�รเปิดส�ข�ท่ี 2 ของร้�นอ�ห�ร August Organic Eatery ที่เมก�ซิตี้ บ�งน� และก�รขย�ยตัวด้วยรูปแบบ
แฟรนไชส์อย่�งต่อเนื่องของ Squeeze Juice Bar by Tipco 

ในปีที่ผ่�นม�นับเป็นปีสำ�คัญที่กลุ ่มบริษัทฯได้แสดงให้เห็นถึงคุณภ�พของผลิตภัณฑ์และคว�มเช่ือมั่นของผู้บริโภคต่อแบรนด์ทิปโก้ บริษัทฯ
ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งยิ่งโดยได้รับร�งวัลคุณภ�พระดับโลกและระดับประเทศ ดังนี้   แบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับร�งวัล “Brand of the Year” เป็น
ปีท่ี 2 ใน World Branding Award 2017 จ�ก World Branding Forum โดยเป็นร�งวัลท่ีมอบให้แก่องค์กรที่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รสร้�งแบรนด์ 
ท้ังในระดับน�น�ช�ติและระดับประเทศ ในปี 2560 มีแบรนด์กว่� 3,000 แบรนด์ จ�ก 35 ประเทศ ได้รับก�รเสนอช่ือชิงเข้�ชิงร�งวัลประจำ�ปี 2560-
2561 และมี 245 แบรนด์ได้รับร�งวัลจ�กทั่วโลก  แบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับร�งวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2016-2017 กลุ่ม Fruit Juice 
(100%) และ Fruit Juice (Non 100%) จ�กนิตยส�ร Marketeer ส่ือธุรกิจก�รตล�ดชั้นนำ�ของประเทศ   แบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับ
ร�งวัล Superbrands  Thailand’s Choice 2016 โดยเป็นร�งวัลที่ตัดสินจ�กผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รสร้�งแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Superbrands 
ได้รับก�รยอมรับจ�กน�น�ช�ติว่�เป็นองค์กรอิสระเพียงหน่วยง�นเดียวในโลก ที่เป็นผู้ตัดสินด้�นคว�มเป็นเลิศด้�นก�รสร้�งแบรนด์จ�กหล�ยส�ข�
อ�ชีพ ทั้งด้�นก�รตล�ดและก�รส่ือส�ร   เครื่องด่ืมเกลือแร่ “ทิปโก้ เวฟ (Tipco WAVE)” และเครื่องดื่มไฮโปรตีนจ�กถั่วพีสีเหลืองทอง “ทิปโก้ บีท 
(Tipco BEAT)” ได้รับร�งวัล International Innovation Award 2017 จ�ก องค์กร Enterprise Asia ท่ีมีสำ�นักง�นใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงกัวล�ลัมเปอร์ 
ประเทศม�เลเซีย ซึ่งเป็นร�งวัลด้�นนวัตกรรมยอดเยี่ยมที่มอบให้กับองค์กร หน่วยง�น และผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มคิดริเร่ิม สร้�งสรรค์ คิดค้นและพัฒน�
สิ่งใหม่ โดยบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน) เป็นบริษัทเดียวในก�รแข่งขันที่ชนะถึง 2 ร�งวัล และยังเป็นเคร่ืองดื่มจ�กประเทศไทยร�ยแรก และ
ร�ยเดียวที่ได้รับร�งวัล 

บริษัทฯได้เข้�ร่วมเป็นภ�คีเครือข่�ยแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต และได้รับก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รแนวร่วม
ปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจมุ่งสู่ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนโดยยึดมั่นบนหลักก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์ โปร่งใส มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต ่อผู ้มีส ่วนได้เสียทุกฝ่�ยอย่�ง
เท่�เทียม ก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รปฎิบัติง�นอย่�งมีคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้น เป็นหลักประจำ�ใจของผู้มีส่วนได้เสียของทุกคนใน
กลุ่มธุรกิจอ�ห�รทิปโก้ต�มนโยบ�ยที่ว่� “ทิปโก้พัฒน�ธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

ในน�มของคณะกรรมก�รบริษัทฯ ขอขอบคุณท่�นผู้ถือหุ้น คู่ค้� และพันธมิตรท�งธุรกิจทุกภ�คส่วนสำ�หรับก�รให้ก�รสนับสนุนและให้คว�มเชื่อมั่น
ในบริษัทฯตลอดม� รวมทั้งผู้บริห�ร พนักง�นทุกท่�นสำ�หรับคว�มทุ่มเทและทำ�ง�นหนักตลอดปี 2560 บริษัทจะยังคงยึดมั่นในหลักก�รของก�ร
กำ�กบัดูแลกิจก�รทีด่แีละสร้�งคว�มสำ�เรจ็อย่�งยัง่ยนืในก�รก้�วไปสูก่�รเป็นบริษัทผูขั้บเคลือ่นตล�ดและสร้�งมลูค่�ให้กบัก�รลงทนุของผูถื้อหุน้ทกุท่�น

ลักษณ� ทรัพย์ส�คร

ประธ�นคณะกรรมก�ร
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 25602559 2559

  

199,464,462 

 4,907,078 

 573,737,682 

  - 

 915,877,077 

 2,952,979 

 10,851,311 

73,436,307 

1,781,226,896 

 - 

  - 

 3,030,377,429 

  7,269,561 

 1,970,631,489 

 72,458,309 

 56,798,126 

 19,667,436 

 5,157,202,350 

 6,938,429,246 

58,983,257 

 3,846,390 

 689,864,254 

  - 

 882,245,761 

 2,800,857 

 14,188,871 

46,582,571 

 1,698,511,961 

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 

  

64,660,653 

  -

 39,580,308 

 8,000,000 

 50,201,989 

  - 

 4,150,159 

36,797,882 

 203,390,991 

-  

1,615,336,907 

 644,929,739 

 7,269,561 

 367,072,327 

 33,547,307 

 13,677,086 

 4,283,470 

 2,686,116,397 

 2,889,507,388 

  

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 

หมำย

เหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

เงินลงทุนชั่วคร�ว

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เก่ียวข้องกัน

สินค้�คงเหลือ

สินทรัพย์ชีวภ�พ

เงินจ่�ยล่วงหน้�

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝ�กธน�ค�รท่ีมีภ�ระคำ้�ประกัน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน - ท่ีดินรอก�รข�ย

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

(หน่วย: บ�ท)

6,7

6

8

9

10

11

12

19

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินน้ี
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 25602559 2559

 

720,845,467 

 805,380,737 

197,500,000 

  3,960,759 

 43,572,043 

 1,771,259,006 

 709,450,000 

  1,254,600 

 85,849,430 

 796,554,030 

 2,567,813,036 

 

500,000,000 

 482,579,640 

 

(80,767,243)

  

500,000,000 

 482,579,640 

  - 

  

500,000,000 

 482,579,640 

  - 

  

500,000,000 

 482,579,640 

  - 

  

417,000,000 

 859,126,100 

 171,500,000 

 2,247,671 

 57,816,502 

 1,507,690,273 

 776,950,000 

 2,649,600 

 79,096,614 

 858,696,214 

 2,366,386,487 

  

140,000,000 

 102,650,369 

 86,200,000 

  - 

 4,254,613 

 333,104,982 

 487,445,000 

  - 

 23,173,843 

 510,618,843 

 843,723,825 

  

120,000,000 

 241,296,027 

 91,500,000 

  - 

 35,285,354 

 488,081,381 

 456,950,000 

  - 

 55,553,001 

 512,503,001 

 1,000,584,382 

หมำย

เหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จ�กสถ�บนัก�รเงนิ

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หน้ีอื่น

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงินที่ถึง

 กำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี

ภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน - สุทธิจ�กส่วน

 ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี

ประม�ณก�รต้นทุนก�รรื้อถอน

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

(หน่วย: บ�ท)

6, 13

14

14

16

9

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินน้ี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียนหุ้นส�มัญ 500,000,000 หุ้น

   มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท

 ทุนออกจำ�หน่�ยและชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว

          หุน้ส�มัญ 482,579,640 หุน้ มลูค่�หุน้ละ 1 บ�ท

ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอีำ�น�จควบคมุของบรษิทัย่อย

 ที่บริษัทฯซื้อในร�ค�สูงกว่�มูลค่�ต�มบัญชี
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 25602559 2559

  1,494,466 

 (135,832,635)

 36,872,134 

 50,000,000 

 4,155,881,429 

 (139,611,581)

 4,370,616,210 

  - 

 4,370,616,210 

 6,938,429,246 

 

 -

 

 -

  - 

 50,000,000 

 1,513,203,923 

  - 

 2,045,783,563 

  - 

 2,045,783,563 

 2,889,507,388 

 

  -

 

 - 

  - 

 50,000,000 

 1,238,756,920 

  -

 1,771,336,560 

  - 

 1,771,336,560 

 2,771,920,942 

 

หมำย

เหตุ

ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีไม่มีอำ�น�จควบคุมในบรษิทัย่อย

 ของบรษิทัร่วมท่ีซ้ือในร�ค�ตำ�่กว่�มูลค่�ต�มบัญชี

ก�รเปลีย่นแปลงส่วนได้เสยีในบรษิทัย่อยของบรษิทัร่วม

 โดยไม่ได้สูญเสียอำ�น�จควบคุมของบริษัทร่วม

ส่วนทุนจ�กก�รจ่�ยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม

กำ�ไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - สำ�รองต�มกฎหม�ย

 ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอีำ�น�จควบคมุของบรษิทัย่อย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บ�ท)

17

  1,494,466 

 (135,832,635)

 28,433,655 

 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 

 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินน้ี
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 25602559 2559

   

 

4,869,664,652 

  - 

  - 

 81,946,050 

 4,951,610,702 

3,520,043,096 

 719,447,247 

 502,091,418 

 - 

  5,523,512 

 4,747,105,273 

204,505,429 

 600,610,257 

 805,115,686 

 (53,840,067)

 751,275,619 

 (47,497,632)

 703,777,987 

 - 

 703,777,987 

  

420,855,191 

 343,197,326 

 20,631,783 

 14,124,485 

 798,808,785 

270,447,710 

 66,503,418 

 204,643,632 

  - 

  5,523,512 

 547,118,272 

251,690,513 

  - 

 251,690,513 

 (35,505,647)

 216,184,866 

 (40,540,028)

 175,644,838 

 

296,441,533 

 472,086,371 

  

384,452,973 

 258,917,162 

 19,925,917 

  5,451,008 

 668,747,060 

237,932,513 

  6,769,320 

 221,199,637 

  - 

  - 

 465,901,470 

202,845,590 

  - 

 202,845,590 

 (21,718,547)

 181,127,043 

 (5,315,062)

 175,811,981 

 

205,108,332 

 380,920,313 

หมำย

เหตุ

กำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

ก�ำไรขำดทุน:

รำยได้

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร

ร�ยได้อื่น

 เงินปันผลรับจ�กบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 ร�ยได้ค่�สนับสนุนท�งก�รตล�ด

 อื่นๆ

รวมรำยได้

ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนข�ยและบริก�ร

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร

ค่�ใช้จ่�ยอื่น

 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเครื่องจักรและอุปกรณ์

รวมค่ำใช้จ่ำย

ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

    ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินภำษีเงินได้

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้

ภ�ษีเงินได้

ก�ำไรส�ำหรับปีจำกกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

กำรด�ำเนนิงำนทีย่กเลกิ (โอนส่วนงำนไปให้บรษิทัย่อย)

กำ�ไรสำ�หรับปีจ�กก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก

ก�ำไรส�ำหรับงวด

(หน่วย: บ�ท)

9,10

11

10

19

  

5,273,206,676 

  - 

  - 

 93,760,294 

 5,366,966,970 

3,816,732,538 

 824,976,270 

 457,732,891 

  419,926 

 186,471,519 

 5,286,333,144 

80,633,826 

 740,749,858 

 821,383,684 

 (39,535,509)

 781,848,175 

 (16,002,513)

 765,845,662 

  - 

 765,845,662 

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินน้ี
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 25602559 2559

  

(136,395,373)

 (136,395,373)

  - 

  - 

 (136,395,373)

 567,382,614 

  

702,647,368 

-

 702,647,368 

 

 1,130,619 

  1,130,619 

 703,777,987 

 

 - 

  - 

  - 

  - 

  -

472,086,371 

  

175,644,838 

 296,441,533 

 472,086,371 

 

 - 

  - 

 (13,917,530)

 (13,917,530)

 (13,917,530)

 367,002,783 

  

175,811,981 

 205,108,332 

 380,920,313 

หมำย

เหตุ

กำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ร�ยก�รที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไร

    หรือข�ดทุนในภ�ยหลัง

ส่วนแบ่งกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม

ร�ยก�รที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไร

    หรือข�ดทุนในภ�ยหลัง - สุทธิจ�กภ�ษีเงินได้

ร�ยก�รที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไร

    หรือข�ดทุนในภ�ยหลัง

ผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�ร

    ต�มหลกัคณติศ�สตร์ประกนัภัย-สุทธจิ�กภ�ษเีงนิได้

ร�ยก�รที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไร

    หรือข�ดทุนในภ�ยหลัง-สุทธิจ�กภ�ษีเงินได้

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

กำรแบ่งปันก�ำไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง

 กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก

 (โอนส่วนง�นไปให้บริษัทย่อย)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม

 ของบริษัทย่อย

 กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง

(หน่วย: บ�ท)

10

16

  

(9,325,727)

 (9,325,727)

 (14,566,193)

 (14,566,193)

 (23,891,920)

 741,953,742 

  

813,638,314 

  - 

 813,638,314 

  

(47,792,652)

 (47,792,652)

765,845,662 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินน้ี
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 25602559 2559

 - 

566,251,995 

 - 

 566,251,995 

 

 1,130,619 

  1,130,619 

 567,382,614 

  - 

 

 1.46 

  -   

  1.46 

  

175,644,838 

 296,441,533 

 472,086,371 

 0.36 

  0.62 

  0.98 

  

161,894,451 

 205,108,332 

 367,002,783 

 0.36 

  0.43 

  0.79 

หมำย

เหตุ

กำรแบ่งปันก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง

 กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก

     (โอนส่วนง�นไปให้บริษัทย่อย)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม

    ของบริษัทย่อย

 กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง

ก�ำไรต่อหุ้น (บำท)

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐ�น

 กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  กำ�ไรต่อหุ้นจ�กก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง

  กำ�ไรต่อหุ้นจ�กก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก

      (โอนส่วนง�นไปให้บริษัทย่อย)

(หน่วย: บ�ท)

20

 - 

 789,746,394 

  - 

 789,746,394 

  

(47,792,652)

 (47,792,652)

 741,953,742 

  - 

 

 1.69 

  -   

  1.69 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินน้ี
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ส่วนทุน

จำกกำรจ่ำย

โดยใช้หุน้เป็น

เกณฑ์

ของบริษัทร่วม

กำรเปล่ียนแปลง

ส่วนได้เสยีในบรษัิทย่อย

ของบริษัทร่วมโดย

ไม่ได้สูญเสียอ�ำนำจ

ควบคมุของบริษัทร่วม

ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยี

ที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม

ของบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ

ซื้อในรำคำสูงกว่ำ

มูลค่ำตำมบัญชี

ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยี

ที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม

ในบริษัทย่อยของ

บรษัิทร่วมท่ีซือ้ในรำคำ

ต�ำ่กว่ำมลูค่ำตำมบญัชี

ทนุเรอืนหุน้ที่

ออกและช�ำระ

แล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559

ผลสะสมจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชี

    เกี่ยวกับเกษตรกรรม

กำ�ไรสำ�หรับปี

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 

ก�รเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

    ของบริษัทร่วมโดยไม่สูญเสีย

    อำ�น�จควบคุมของบริษัทร่วม

ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม

เงินปันผลจ่�ย (หม�ยเหตุ 22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

กำ�ไรสำ�หรับปี

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 

ซ้ือส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำ�น�จควบคุม

    ของบริษัทย่อย (หม�ยเหตุ 9)

ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม

เงินปันผลจ่�ย (หม�ยเหตุ 22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

482,579,640 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 482,579,640 

 482,579,640 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 482,579,640 

  

 - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  (80,767,243)

  - 

  - 

  (80,767,243)

   

 1,494,466 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  1,494,466 

  1,494,466 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  1,494,466 

   

 (73,900,864)

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  (61,931,771)

  - 

  - 

 (135,832,635)

 (135,832,635)

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 (135,832,635)

   

18,078,255 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 10,355,400 

  - 

 28,433,655 

 28,433,655 

  - 

  - 

  - 

  - 

 8,438,479 

  - 

 36,872,134 

   

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินน้ี

(หน่วย: บ�ท)

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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(หน่วย: บ�ท)

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่วนของผู้มี

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ�ำนำจควบคุม

ของบริษัทย่อย

รวมส่วนของผู้

ถือหุ้นของ

บริษัทฯ

รวมองค์ประกอบ

อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนแบ่งก�ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ยังไม่ได้จัดสรร

จัดสรรแล้ว -

 ส�ำรองตำม

กฎหมำย

รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�ำไรสะสม

50,000,000 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 50,000,000 

 50,000,000 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 50,000,000 

  

3,081,058,341 

 2,011,952 

 813,638,314 

 (15,101,273)

 798,537,041 

  - 

  - 

  - 

 (230,733,905)

 3,650,873,429 

 3,650,873,429 

 702,647,368 

  - 

 702,647,368 

  - 

  - 

 (197,639,368)

 4,155,881,429 

 6,109,519 

  - 

  - 

  (9,325,727)

  (9,325,727)

  - 

  - 

  - 

  - 

  (3,216,208)

  (3,216,208)

  - 

  (136,395,373)

  (136,395,373)

  - 

  - 

  - 

  (139,611,581)

   

 6,109,519 

  - 

  - 

  (9,325,727)

  (9,325,727)

  - 

  - 

  - 

  - 

  (3,216,208)

  (3,216,208)

  - 

  (136,395,373)

  (136,395,373)

  - 

  - 

  - 

  (139,611,581)

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 

 4,074,332,347 

 702,647,368 

 (136,395,373)

 566,251,995 

 (80,767,243)

 8,438,479 

 (197,639,368)

 4,370,616,210 

   

415,359,710 

  - 

 (47,792,652)

  535,080 

 (47,257,572)

  - 

  - 

  - 

  - 

 368,102,138 

 368,102,138 

 1,130,619 

  - 

 1,130,619 

 (369,232,757)

  - 

  - 

  - 

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 

 4,442,434,485 

 703,777,987 

 (136,395,373)

 567,382,614 

 (450,000,000)

 8,438,479 

 (197,639,368)

 4,370,616,210 
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 

25592559 25602560

751,275,619 

 

 -   

 751,275,619 

 255,566,065 

 2,587,465 

  - 

 28,905,400 

 27,050,557 

  (152,122)

 (1,161,870)

  

(290,693)

  

520,074 

(5,899,488)

  178,441 

 5,523,512 

 10,595,626 

  167,888 

  - 

 (600,610,257)

781,848,175 

 

 -   

 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 

  334,330 

  - 

 (740,749,858)

 216,184,866 

  

296,441,533 

 512,626,399 

 94,372,673 

  - 

  - 

 (15,649,592)

 11,855,723 

  - 

  3,281 

  

(821,826)

  

520,074 

  

(4,077,834)

  178,433 

 5,523,512 

 6,666,878 

  - 

 (343,197,326)

  - 

 181,127,043 

  

205,108,332 

 386,235,375 

 115,732,106 

  - 

  - 

  988,491 

 21,698,061 

  - 

  (487,475)

  

337,303 

  

- 

  

934,123 

  245,516 

  - 

 5,717,074 

  - 

 (258,917,162)

  - 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

(หน่วย: บ�ท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้จ�กก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้จ�กก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก

    (โอนส่วนง�นให้บริษัทย่อย)

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้

ปรับกระทบกำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่�ย) 

 จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

 ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย

 ตัดจำ�หน่�ยภ�ษีมูลค่�เพิ่มรอเรียกคืน

 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุนของสินค้�คงเหลือ

     ให้เป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)

 ข�ดทุนจ�กก�รทำ�ล�ยสินค้�

 ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภ�พ

 (กำ�ไร) ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

 ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของสัญญ�ซื้อข�ย

     เงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�

 ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของสัญญ�แลกเปล่ียน

     อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

 (กำ�ไร) ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยและตัดจำ�หน่�ยที่ดิน 

     เครื่องจักรและอุปกรณ์

 ข�ดทุนจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเครื่องจักรและอุปกรณ์

 สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น

 ประม�ณก�รต้นทุนก�รรื้อถอน

 ร�ยได้เงินปันผลจ�กบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม
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25592559 25602560

  (361,162)

 51,084,156 

 524,979,211 

 116,127,874 

 (89,587,273)

 (14,870,803)

 (1,684,137)

 (40,394,196)

 (11,466,228)

 (5,405,698)

 477,698,750 

 (51,029,670)

 (12,898,835)

 413,770,245 

  (157,217)

 38,837,935 

 564,633,410 

 170,123,229 

 (156,416,037)

 (32,836,532)

  681,175 

 167,560,483 

 35,984,024 

 (4,920,323)

 744,809,429 

 (39,567,992)

 (3,065,823)

 702,175,614 

  (214,926)

 34,379,724 

 302,165,193 

 88,590,561 

 (80,573,030)

 (22,408,956)

 1,825,345 

 (108,834,503)

 (30,728,988)

 7,547,677 

 157,583,299 

 (34,381,600)

 (6,107,025)

 117,094,674 

  (133,683)

 21,146,279 

 293,496,008 

 (65,250,818)

 (151,286,439)

 (7,186,837)

 2,772,721 

 24,482,773 

 31,213,089 

 (4,686,076)

 123,554,421 

 (21,545,562)

 1,970,610 

 103,979,469 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

(หน่วย: บ�ท)

 ร�ยได้ดอกเบี้ยรับ

 ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

    และหนี้สินดำ�เนินง�น

สินทรัพย์จ�กก�รดำ�เนินง�น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

 สินค้�คงเหลือ

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินจ�กก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หน้ีอื่น

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

 จ่�ยดอกเบี้ย

 รับคืน (จ่�ย) ภ�ษีเงินได้

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินน้ี
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25592559 25602560

(1,060,688)

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 21,989,011 

 (212,998,893)

 (29,563,250)

 332,893,494 

  361,162 

 111,620,836 

 (450,000,000)

 1,016,000 

 303,845,467 

  (631,975)

 450,000,000 

 (491,500,000)

 (197,639,368)

 (384,909,876)

 140,481,205 

 58,983,257 

 199,464,462 

  (45,533)

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 23,361,243 

 (165,695,028)

 (39,606,801)

 258,917,162 

  157,217 

 77,088,260 

  - 

  - 

 (903,288,281)

 (1,563,976)

 480,500,000 

 (141,550,000)

 (230,733,905)

 (796,636,162)

 (17,372,288)

 76,355,545 

 58,983,257 

 

  - 

 (8,000,000)

(450,000,000)

(1,000,000,000)

 300,000,000 

 646,658,500 

 5,598,494 

 (110,286,916)

 (2,667,613)

 343,197,326 

  214,926 

 (275,285,283)

  - 

  - 

 20,000,000 

  - 

 450,000,000 

 (74,805,000)

 (197,639,368)

 197,555,632 

 39,365,023 

 25,295,630 

 64,660,653 

 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 1,316,621 

 (58,201,961)

 (7,230,195)

 258,917,162 

  133,683 

 194,935,310 

  - 

  - 

 (500,058,736)

  (932,000)

 480,500,000 

 (61,550,000)

 (230,733,905)

 (312,774,641)

 (13,859,862)

 39,155,492 

 25,295,630 

 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

(หน่วย: บ�ท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคร�วเพิ่มขึ้น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เก่ียวข้องกันเพิ่มขึ้น

เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินสดจ่�ยลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดตั้งข้ึนใหม่

เงินสดรับจ�กก�รลดทุนในบริษัทย่อย

เงินสดรับจ�กก�รโอนกิจก�รให้บริษัทย่อย

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์

เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์

เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินปันผลรับจ�กบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ดอกเบี้ยรับ

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดจ่�ยซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย

เงินฝ�กธน�ค�รท่ีมีภ�ระคำ้�ประกันลดลง

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืจ�กสถ�บนัก�รเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เงินสดจ่�ยชำ�ระต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน

เงินสดรับจ�กเงินกู้ยืมระยะย�ว

เงินสดจ่�ยคืนเงินกู้ยืมระยะย�ว

เงินปันผลจ่�ยแก่ผู้ถือหุ้น

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นงวด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 
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25592559 25602560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

(หน่วย: บ�ท)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

ร�ยก�รที่ไม่ใช่เงินสด

 ร�ยก�รซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่�ยชำ�ระ

 ร�ยก�รซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่�ยชำ�ระ

 10,736,150 

  - 

 18,217,316 

  62,520 

 2,315,740 

-

 2,576,836 

  56,260 
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

สรุปผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี

ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�รรวม 4,869.66 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อนหน้� 403.54 ล้�นบ�ท หรือ

ลดลงร้อยละ 7.65 ในขณะท่ีต้นทุนข�ยรวม 3,520.04 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อนหน้� 296.69 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 

7.77 สำ�หรับกำ�ไรก่อนส่วนได้เสียของบริษัทร่วมจำ�นวน 103.17 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนหน้� 78.07 ล้�นบ�ท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 311.04 โดยในปี 2560 ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำ�นวน 600.61 ล้�นบ�ท ลดลง 140.14 

ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 18.92 เป็นผลให้กำ�ไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือ 702.65 ล้�นบ�ท จ�ก 

813.64 ล้�นบ�ท ลดลง 110.99 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 13.64

กำรวิเครำะห์รำยได้

กำรวิเครำะห์รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรจ�ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ

ในปี 2560 ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�รรวม 4,869.66 ล้�นบ�ท แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี

1. ผลิตภัณฑ์จำกพืช ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ สับปะรดแปรรูป มีร�ยได้คิดเป็นสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 43 จำ�นวน 2,092 

ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อนหน้�ร้อยละ 12.60 ส�เหตุหลักม�จ�กร�ค�จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ที่ลดลงต�มสภ�วะร�ค�วัตถุดิบ

ที่มีก�รปรับลดลง

2. เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์หลัก คือ นำ้�ผลไม้, นำ้�ผัก ทิปโก้ และนำ้�แร่ธรรมช�ติ ออร� มีร�ยได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 จำ�นวน 

2,674 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อนหน้�ร้อยละ 4.08 ส�เหตุหลักม�จ�กก�รลดลงของธุรกิจในประเทศต�มก�รบริโภคที่

ชะลอตัว 

3.  อื่นๆ  มีร�ยได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 จำ�นวน 104 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนหน้�ร้อยละ 13.17ส�เหตุหลักม�จ�ก

ก�รขย�ยส�ข�ของธุจกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจร้�นอ�ห�รออแกนิค

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร

5,273.21
4,869.66อื่นๆ

เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์จ�กพืช ผัก ผลไม้

2%

2%

53%
55%

45% 43%

2559 2560 หน่วย : ล้�นบ�ท

7.65%



รายงานประจ�าปี 2560 | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 55

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรจ�ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์

สัดส่วนรำยได้จ�ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยในประเทศสัดส่วนร้อยละ 48 ซ่ึงธุรกิจหลักในประเทศคือ ธุรกิจคอนซูมเมอร์ และ

ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�ต่�งประเทศร้อยละ 52 ซึ่งธุรกิจหลักคือธุรกิจผลไม้แปรรูป

กำรวิเครำะห์ต้นทุนขำยและก�ำไรขั้นต้น

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนข�ยรวม 3,520.04 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 7.77 จ�กปีก่อนหน้� ส�เหตุหลักม�จ�กต้นทุน

วัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง โดยเฉพะร�ค�สับปะรดซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในธุรกิจผลไม้แปรรูป ในส่วนของกำ�ไรขั้นต้นในปี 2560 

จำ�นวน 1,349.62 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อนหน้�ร้อยละ 7.34 โดยกลุ่มบริษัทมีอัตร�กำ�ไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ท่ี

ร้อยละ 27.7 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้�ที่ร้อยละ 27.6

5,273.21
4,869.66

ในประเทศ

ต่�งประเทศ

50%
48%

50% 52%

2559 2560 หน่วย : ล้�นบ�ท

7.65%

3,816.73
3,520.04

2559 2560

7.77%

1,456.47 1,349.62

2559 2560

7.34%

ต้นทุนข�ย กำ�ไรข้ันต้น

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร

หน่วย : ล้�นบ�ท หน่วย : ล้�นบ�ท
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กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รรวม 1,221.54 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 4.77 เนื่องจ�กกลุ่มบริษัท

ส�ม�รถควบคุมค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและส่งเสริมก�รข�ยลดลงร้อยละ 12.79 โดยอัตร�ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รต่อ

ร�ยได้รวมในปี 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 24.67 ใกล้เคียงกับปี 2559 ที่ร้อยละ 23.90

กำรวิเครำะห์ก�ำไรสุทธิ

ในปี 2560 กำ�ไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู ้ถือหุ ้นของบริษัทลดลงเหลือ  702.65 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 13.64 โดย

มีส�เหตุหลักม�จ�กก�รลดลงของส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำ�นวน 600.61 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 18.92 

ในขณะที่ผลกำ�ไรสุทธิ(รวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม)ที่ไม่นับรวมส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม

จำ�นวน 102.04 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนร้อยละ 39.99 ส�เหตุหลักม�จ�กกำ�ไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจผลไม้แปรรูป และในปี 

2559 มีร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของเครื่องจักรและอุปกรณ์จำ�นวน 186 ล้�นบ�ท ขณะที่ในปี 2560 มีร�ยก�รข�ดทุน

จ�กก�รด้อยค่�ของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพียง 6 ล้�นบ�ท

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย

2559 2560 หน่วย : ล้�นบ�ท

457.73

824.98

502.09

719.45

4.77%

813.64

702.65

2559 2560

39.99%

72.89

102.04

2559 2560

13.64%
กำ�ไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร

กำ�ไรสุทธิที่ไม่นับรวมส่วนแบ่งกำ�ไร
จ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม

หน่วย : ล้�นบ�ท หน่วย : ล้�นบ�ท
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กำรวิเครำะห์งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม จำ�นวน 6,938.43 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90 จ�กเงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร และ

สินค้�คงเหลือที่เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนจำ�นวน 1,781.23 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 25.7 ของสินทรัพย์รวม 

และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำ�นวน 5,157.20 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 74.3 ของสินทรัพย์รวม ในส่วนของหนี้สินรวมในปี 2560 

จำ�นวน 2,567.81  ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนร้อยละ 8.51 ส�เหตุหลักม�จ�กเงินกู้ยืมระยะส้ันจ�กสถ�บันก�รเงินที่เพิ่มขึ้น 

โดย หนี้สินหมุนเวียนจำ�นวน 1,771.26 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 25.5 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น และหนี้สิน

ไม่หมุนเวียน 796.55 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 4,371 ล้�นบ�ท เทียบกับสิ้นปี 2559 จำ�นวน 4,074 ล้�นบ�ท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของ

บริษัทย่อย) เพิ่มขึ้น 296 ล้�นบ�ท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.3 ส�เหตุหลักม�จ�กกำ�ไรสะสมในส่วนท่ียังไม่ได้จัดสรรปรับตัวเพิ่มขึ้น

กำรวิเครำะห์กระแสเงินสด

ปี 2559ปี 2560ค่�ใช้จ่�ย (ล้�นบ�ท)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดยกม�

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดยกไป

413.77

111.62

  (384.91)  

140.48

58.98

199.46

702.18

77.09

(796.64)

(17.37)

76.36

58.98

702.65

2559 2560

1.90%6,808.82

2559 2560

1.90%6,938.43

75.1% 74.3%

24.9% 25.7%

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

6,808.82 6,938.43

65.3%

12.6%

21.1%

63.0%

11.5%

25.5%

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้�นบ�ท หน่วย : ล้�นบ�ท
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ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นจำ�นวน 413.77 ล้�นบ�ท ลดลงเมื่อเทียบปี 2559 ที่มีจำ�นวน 

702.18 ล้�นบ�ท ส�เหตุหลักม�จ�กในปี 2559 มีร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของเครื่องจักรและอุปกรณ์จำ�นวน 186 ล้�น

บ�ทซึ่งเป็นร�ยก�รที่ไม่ใช่เงินสด และก�รลดลงของเจ้�หนี้ก�รค้�ในปี 2560  สำ�หรับกระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น

เป็น 111.62 ล้�นบ�ท เน่ืองจ�กเงินสดสุทธิรับจ�กเงินปันผลรับที่ได้จ�กบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 332.89 ล้�นบ�ท สำ�หรับ

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงินจำ�นวน 384.91 ล้�นบ�ท โดยมีส�เหตุหลักม�จ�กกลุ่มบริษัทจ่�ยคืนเงินกู้ยืมระยะ

ย�วและจ่�ยเงินเพื่อซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย

กำรวิเครำะห์สภำพคล่อง

ปี 2559

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2560

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง

อัตร�ส่วน

สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่�)

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่�)

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่�)

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)                   

อัตร�ส่วนกำ�ไรขั้นต้น (%)

อัตร�กำ�ไรสุทธิ (%)

*รวมส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย

1.0

15.0

0.6

16.08%

27.71%

14.21%* *

1.1

20.8

0.5

19.97%

27.62%

14.27%

ในปี 2560 อัตร�ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนลดลงขึ้นเป็น 1.0 เท่� จ�กปีก่อนหน้�ที่ 1.1 เท่� โดยมีส�เหตุ

หลักม�จ�กก�รเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ยลดลงเหลือ 15.0 เท่� จ�ก 20.8 เท่�ในปีก่อนหน้� เนื่องจ�กดอกเบี้ยจ่�ยเพิ่มขึ้นเป็น 

53.84 ล้�นบ�ท จ�ก 39.53 ล้�นบ�ท ในปีก่อนหน้�

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนผู ้ถือหุ ้นปรับเพิ่มข้ึนจ�ก 0.5 เท่�ในปี 2559 เป็น 0.6 เท่� ในปี 2560โดยมีส�เหตุหลักม�จ�ก

หนี้สินรวมปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,567.81 ล้�นบ�ทในปี 2560 จ�ก2,366.39 ล้�นบ�ทในปี 2559

ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร
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อตัร�ส่วนผลตอบแทนส่วนผูถื้อหุน้ในปี 2560 ลดลงเหลอืร้อยละ 16.08 เนือ่งจ�กกำ�ไรสทุธใินส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุน้ของบรษิทัลดลง 

อัตร�กำ�ไรขั้นต้นในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 27.71 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้�ที่ร้อยละ 27.62 เช่นเดียวกับอัตร�กำ�ไรสุทธิในปี 

2560 ร้อยละ 14.21 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้�ที่ร้อยละ14.27






