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สำรจำกประธำนกรรมกำร

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

  ปี 2561 ทีผ่่านมา การบรโิภคเคร่ืองดืม่ในประเทศหลายประเภทมีการถดถอย 

รวมทั้งนำ้าผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัท ทำาให้รายได้จากการขายเคร่ืองดื่มของ

บริษัทลดลงจากปีก่อน ถึงแม้บริษัทสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดนำ้าผลไม้ได้สูงขึ้นก็ตาม 

ประกอบกบัราคาส่งออกสบัปะรดกระป๋องและนำา้สบัปะรดเข้มข้นอยูใ่นระดบัตำา่ ส่งผลให้

ผลประกอบการของบรษิทัลดลง สำาหรบัภาพรวมการดำาเนนิงานรายกลุม่ธรุกจิสรปุได้ดงันี้ 

 ธรุกจิผลไม้แปรรปู: ในปีทีผ่่านมาปรมิาณสับปะรดในประเทศซึง่เป็นวัตถดุบิหลกั  

มปีรมิาณเพิม่มากขึน้ จนเกดิการล้นตลาดในบางช่วง ในขณะทีร่าคามกีารปรบัลดลง ส่ง

ผลกระทบต่อราคาขายผลิตภัณฑ์ท่ีปรับลดลงดังที่เรียนข้างต้น เพื่อเป็นการลด 

ผลกระทบจากความผนัผวนด้านราคาดงักล่าว บรษิทักำาลงัพฒันาธรุกจิผลไม้แปรรปูให้

มคีวามหลากหลายทัง้ในเรือ่งของรปูแบบเทคโนโลยกีารแปรรปูและการสร้างมลูค่าเพิม่

ให้แก่สินค้าในอนาคต  

  ธุรกิจเครื่องดื่ม: ในปี 2561 นับเป็นปีที่สำาคัญอีกปีหนึ่งสำาหรับธุรกิจเครื่องดื่ม 

กล่าวคือ ความสำาเร็จในการขยายกำาลังการผลิตนำ้าแร่ธรรมชาติออราแหล่งที่สองด้วย

แหล่งนำ้าแร่ธรรมชาติ “ภูนำ้าหยด” จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีความสมบูรณ์ของแร่ธาตุที่เป็น

ประโยชน์ตามมาตรฐานนำ้าแร่ธรรมชาติ โดยมีกำาลังการผลิตประมาณ 140 ล้านขวด

ต่อปี ส่วนอัตราการเติบโตของธุรกิจนำ้าผลไม้ภายในประเทศลดลงจากปีที่ผ่านมาและ

สถานการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านราคา แต่บริษัทยังรักษาความ

เป็นผู้นำาในตลาดนำ้าผลไม้ทั้งในส่วนของตลาดรวมนำ้าผลไม้และตลาดนำ้าผลไม้กลุ่ม

พรีเมียมไว้ได้  โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นำาเสนอ

แก่ผู้บริโภค เช่น นำ้าผลไม้หวานน้อยและแคลอรี่ตำ่า เป็นต้น 

  ธรุกจิสารสกดั: ในปีท่ีผ่านมามกีารเตบิโตด้านรายได้ซึง่เป็นผลจากการเตบิโตของ 

อุตสาหกรรมอาหารเสริมและเวชภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบจากสารสกัดธรรมชาติ ธุรกิจ

การเกษตร สับปะรดหอมสุวรรณมีการขยายช่องทางจัดจำาหน่ายไปยังต่างประเทศเป็น

ครัง้แรกเพือ่รองรบัปรมิาณผลผลิตและพืน้ทีเ่พาะปลูกทีเ่พิม่ขึน้ตามแผนงานของบรษิทั 

 





     

  ธุรกิจค้าปลีก: ในปี 2561 มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองแนวโน้ม 

การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้แก่ การขยายสาขาของ

ร้านอาหาร August Organic Eatery ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และ

เซ็นทรัลเวิลด์ และการขยายสาขาของ Squeeze Juice Bar by Tipco ที่ห้างสรรพสินค้า

ไอคอน สยาม และเซ็นทรัลเวิลด์

  ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความเชื่อมั่น

ของผู้บริโภคต่อแบรนด์ทิปโก้ โดยได้รับรางวัลคุณภาพ ดังนี้
 • แบรนด์ “ทปิโก้” ได้รบัรางวลั Marketeer No.1 Brand Thailand 2017-2018 

กลุ่ม Fruit Juice (100%) และ Fruit Juice (Non 100%) จากนิตยสาร Marketeer  

สื่อธุรกิจการตลาดชั้นนำาของประเทศ 
 • แบรนด์ “ทปิโก้” ได้รบัรางวัล Superbrands Thailand’ Choice 2018 เป็นปีที ่3  

เป็นรางวลัทีตั่ดสนิจากผู้ทรงคณุวฒุด้ิานการสร้างแบรนด์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกSuperbrands   

ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นองค์กรอิสระเพียงหน่วยงานเดียวในโลกที่เป็น 

ผู้ตัดสินด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์จากหลายสาขาอาชีพทั้งด้านการตลาด

และการสื่อสาร 

 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทดำาเนินธุรกิจมุ่งสู ่

การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยยึดมั่นบนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม การดำาเนินธุรกิจและการปฎิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและสังคมนั้น เป็นหลักประจำาใจของบริษัทกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ตาม

นโยบายที่ว่า “ทิปโก้พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพันธมิตร

ทางธรุกจิทกุภาคส่วนสำาหรบัการให้การสนบัสนนุและให้ความเชือ่มัน่ในบรษิทัตลอดมา 

ขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงานทุกท่านสำาหรับความทุ่มเทและทำางานหนักตลอดปี 2561 

บรษิทัจะยงัคงยดึมัน่ในหลกัการของการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละสร้างความสำาเร็จอย่าง

ยั่งยืนในการก้าวไปสู่การเป็นบริษัทผู้ขับเคลื่อนตลาดและสร้างมูลค่าให้กับการลงทุน

ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ลักษณา ทรัพย์สาคร

ประธานคณะกรรมการ



ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ
ณ วันที่ หรือ สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

ข้อมลูเกีย่วกบัหุน้สามญั (ต่อหุน้)

มูลค่าที่ตราไว้

มูลค่าตามบัญชี

กำาไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน

1.00

8.65

(0.06)

1.00

4.47

0.72

1.00

9.06

1.46

1.00

4.24

0.98

1.00

8.44

1.69

1.00

3.67

0.79

4,248,050,424

4,356,014,293

895,101,150

77,399,384

(30,876,745)

379,175,078

862,850,858

98,163,539

388,624,918

349,185,574

4,869,664,652

4,951,610,702

1,349,621,556

805,115,686

703,777,987

420,855,191

798,808,785

150,407,481

251,690,513

472,086,371

5,273,206,676

5,366,966,970

1,456,474,138

821,383,684

765,845,662

2,773,320,086

3,100,879,023

458,289,718

407,953,922

380,920,313

1,747,914,423

7,076,574,427

1,962,326,700

2,903,169,782

482,579,640

4,173,404,645

4,173,404,645

236,282,983

3,432,902,009

521,232,526

1,275,839,738

482,579,640

2,157,062,271

2,157,062,271

1,781,226,896

6,938,429,246

1,771,259,006

2,567,813,036

482,579,640

4,370,616,210

4,370,616,210

203,390,991

2,889,507,388

333,104,982

843,723,825

482,579,640

2,045,783,563

2,045,783,563

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

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

21.1%

1.8%

(0.7%)

(390.7%)

(0.7%)

(0.6%)

(0.4%)

1.4

0.9

0.4

0.7

25.9%

45.0%

40.5%

34.7%

16.2%

10.9%

10.2%

12.9

0.5

0.3

0.6

27.7%

16.3%

14.2%

51.5%

16.1%

13.6%

10.1%

15.0

1.0

0.5

0.6

35.7%

31.5%**

18.6%*

76.7%****

23.1%

6.5%**

6.1%**

7.1

0.6

0.5

0.4

27.6%

15.3%

14.3%

23.1%

20.0%

15.9%

11.9%

20.8

1.1

0.5

0.5

16.5%

13.2%

12.3%

49.4%

21.5%

19.3%

13.7%

18.8

1.6

0.7

0.6

ผลการดำาเนินงาน (บาท)

รายได้จากการขาย 

รายได้รวม 

กำาไรขั้นต้น

กำาไรก่อนดอกเบีย้และภาษเีงนิได้

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ

อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนกำาไรข้ันต้นต่อยอดขาย (%)

อตัราส่วนกำาไรก่อนดอกเบีย้และภาษเีงนิได้ (%)

อตัราส่วนกำาไรสทุธต่ิอรายได้รวม (%) 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้อืหุน้(%)    

ผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ไม่หมนุเวยีน (%)    

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม (%)                  

อตัราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบีย้ (เท่า)

อตัราส่วนสนิทรพัย์หมนุเวยีนต่อหนีส้นิหมนุเวยีน (เท่า)

อตัราส่วนสภาพคล่องต่อหนีสิ้นหมนุเวยีน (เท่า) 

อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า)             

* รวมกำาไรสุทธิและรายได้จากการดำาเนิงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย) ในการคำานวณ

** ใช้ตัวเลขกำาไรสำาหรับปีจากการดำาเนินงานต่อเนื่อง ในการคำานวณ

*** ตัวเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558-2559 รวมส่วนที่เป็นของการดำาเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งทางบริษัทได้ทำาการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

****อัตราการจ่ายเงนิปันผลคำานวณจากเงินปันผลทีจ่่ายจากกำาไรของปีดงักล่าว โดยสำาหรบัปี 2560 รวมปันผลสำาหรบัการดำาเนนิงานคร่ึงปีหลงัท่ี 0.5 บาท 

ต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (บาท) 

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์รวม 

หนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินรวม 

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

2561

(รวม)

2561

(บริษัท)

2560

(รวม)

2560

(บริษัท)

2559

(รวม)

2559

(บริษัท)***

รายงานประจำาปี 25615



งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์ชีวภาพ

เงินจ่ายล่วงหน้า

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ - ทีด่นิรอการขาย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี - สทุธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

  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 

  21,594,772 

  - 

  45,473,934 

  90,000,000 

  61,973,123 

  - 

  4,205,527 

  13,035,627 

  

236,282,983 

  

1,765,336,907 

  644,929,739 

  7,269,561 

  742,167,527 

  30,236,774 

  3,588,672 

  3,089,846 

  

3,196,619,026 

  

3,432,902,009 

  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 

  105,836,016 

  4,950,897 

  562,332,118 

  - 

  986,474,903 

  659,471 

  12,267,768 

  75,393,250 

  

1,747,914,423 

  -   

2,910,063,089 

  7,269,561   

2,287,283,380 

  56,193,420 

  47,379,204 

  20,471,350 

  

5,328,660,004 

  

7,076,574,427 
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หนีสิ้นและสว่นของผู้ถอืหุน้
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงินกู้ยมืระยะสัน้ 

    จากสถาบนัการเงนิ

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่

ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนั 

    การเงนิทีถ่งึกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี

ภาษเีงินได้ค้างจ่าย

หนีส้นิหมนุเวียนอืน่

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน

หนีสิ้นไมห่มนุเวยีน
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  

    สทุธจิากส่วนทีถ่งึกำาหนดชำาระภายในหนึง่ปี

ประมาณการต้นทนุการรือ้ถอน

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวมหนีสิ้นไมห่มนุเวยีน

รวมหนีสิ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

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 

240,000,000   

76,869,312 

201,200,000 

  - 

  3,163,214 

 

521,232,526 

  

729,498,341 

  - 

  25,108,871 

 

 754,607,212 

  

1,275,839,738 

 

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 

 770,000,000  

 790,128,580 

 

312,500,000  

 10,693,056 

  79,005,064 

  

1,962,326,700 

  

840,203,341  

 2,279,600 

  98,360,141 

  940,843,082 

  

2,903,169,782 
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สว่นของผูถ้อืหุ้น
ทนุเรือนหุน้
ทนุจดทะเบยีน 

 หุน้สามญั 500,000,000 หุ้น  

     มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทนุออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

 หุน้สามญั 482,579,640 หุ้น  

     มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มีอำานาจควบคมุ   

    ของบรษิทัย่อย ทีบ่รษัิทฯ ซือ้ในราคา 

    สูงกว่ามลูค่าตามบญัชี

ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มีอำานาจควบคมุ 

    ในบรษิทัย่อยของบรษิทัร่วมทีซ่ือ้ในราคา 

    ตำา่กว่ามลูค่าตามบญัชี

การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบรษัิทย่อย   

    ของบรษิทัร่วม โดยไม่ได้สญูเสียอำานาจ  

    ควบคมุของบรษัิทร่วม

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของ 

    บรษิทัร่วม

ก�ำไรสะสม
 จดัสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย

 ยงัไม่ได้จดัสรร

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

  

500,000,000 

  

482,579,640 

  - 

  - 

  - 

  - 

  50,000,000 

1,513,203,923 

  - 

  

2,045,783,563 

  

2,889,507,388 

  

500,000,000 

  

482,579,640 

  - 

  - 

 - 

 - 

  

50,000,000 

1,624,482,631 

  - 

  

2,157,062,271 

  

3,432,902,009 

  

500,000,000 

 

 

482,579,640 

 (80,767,243)

 

 1,494,466 

  

(135,832,635)

  

36,872,134 

  50,000,000 

4,155,881,429 

(139,611,581)

  

4,370,616,210 

  

6,938,429,246 

  

500,000,000 

 

 482,579,640 

 (80,767,243)

 

 1,494,466 

  

(135,832,635)

 

 41,070,724 

  50,000,000 

3,876,971,449 

 (62,111,756)

  

4,173,404,645 

  

7,076,574,427 
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กำรด�ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง
ก�ำไรขำดทนุ:
รำยได้
รายได้จากการขายและบริการ

รายได้อืน่

 เงนิปันผลรบัจากบรษัิทย่อย

 เงนิปันผลรบัจากบรษัิทร่วม

 รายได้ค่าธรรมเนียมการจดัการ

 อืน่ๆ

รวมรำยได้

คำ่ใชจ้ำ่ย
ต้นทุนขายและบรกิาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจำาหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

ค่าใช้จ่ายอืน่

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสญู

 ขาดทนุจากการเปลีย่นแปลง 

     ในมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรัพย์ชวีภาพ

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเครือ่งจกัร 

     และอปุกรณ์ (กลบัรายการ)

รวมคำ่ใชจ้ำ่ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

420,855,191 

  10,303,832 

  332,893,494 

  20,631,783 

  14,124,485 

  

798,808,785 

  

270,447,710 

  66,503,418 

  204,643,632 

  - 

  - 

  

5,523,512 

 

 547,118,272 

  379,175,078 

  64,287,750 

  332,893,494 

  76,128,000 

  10,366,536 

 

 862,850,858 

 

 281,011,539 

  15,135,323 

  178,079,078 

  - 

  - 

  - 

 

474,225,940 

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 

4,248,050,424 

  - 

  - 

  - 

  107,975,986 

  

4,356,026,410 

  

3,352,949,274 

  645,904,962 

  439,004,442 

  136,199 

  2,293,508 

  

(29,000,000)

  

4,411,288,385 

 9 

 10 
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ก�ำไร (ขำดทนุ) กอ่นส่วนแบง่ก�ำไร 
    จำกเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม
    ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้
ส่วนแบง่ก�ำไรจำกเงนิลงทนุในบริษัทรว่ม
ก�ำไรกอ่นคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ก�ำไรกอ่นภำษีเงนิได้
ภาษเีงินได้

ก�ำไร (ขำดทนุ) ส�ำหรบัปีจำกกำร
    ด�ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง
กำรด�ำเนนิงำนทีย่กเลกิ 
    (โอนส่วนงำนไปใหบ้ริษัทยอ่ย)
กำาไรสำาหรบัปีจากการดำาเนินงานทีย่กเลกิ

ก�ำไร (ขำดทนุ) ส�ำหรบัปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 251,690,513 

  - 

  251,690,513 

 (35,505,647)

  216,184,866 

 (40,540,028)

  

175,644,838 

  

296,441,533 

  

472,086,371 

388,624,918 

  - 

  388,624,918 

 (30,196,006)

  358,428,912 

  (9,243,338)

  

349,185,574 

  - 

  

349,185,574 

204,505,429 

  600,610,257 

  805,115,686 

 (53,840,067)

  751,275,619 

 (47,497,632)

 

703,777,987 

  - 

  

703,777,987 

(55,261,975)

  132,661,359 

  77,399,384 

(55,992,863)

  21,406,521 

 (52,283,266)

 

(30,876,745)

  - 

  

(30,876,745)
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กำรด�ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง
ก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่:
รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในส่วนของกำาไร 

    หรอืขาดทนุในภายหลงั

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ในบริษทัร่วม

รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในส่วนของกำาไร

    หรอืขาดทนุในภายหลงั - สทุธจิาก 

    ภาษเีงินได้

รายการทีจ่ะไม่ถกูบนัทกึในส่วนของกำาไร     

    หรอืขาดทนุในภายหลงั

ผลกำาไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการ

    ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  

    สุทธิจากภาษีเงินได้

รายการทีจ่ะไม่ถกูบนัทกึในส่วนของกำาไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั - สทุธจิาก

    ภาษเีงินได้

ก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่ส�ำหรบัปี 

ก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส�ำหรบัปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

  - 

  - 

  - 

  - 

  -   

  472,086,371  

  - 

  - 

 

 3,380,304 

  

3,380,304 

  3,380,304 

  352,565,878 

  

(136,395,373)

(136,395,373)

  - 

  - 

(136,395,373)

  567,382,614 

  77,499,825 

 77,499,825 

 (6,746,065)

 

 (6,746,065) 

 70,753,760 

  39,877,015 

 10 
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กำรแบ่งปนัก�ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบรษัิทฯ

 กำาไร (ขาดทนุ) จากการดำาเนนิงาน 

     ต่อเน่ือง

 กำาไรจากการดำาเนินงานทีย่กเลกิ

     (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มีอำานาจ   

    ควบคมุของบรษัิทย่อย

 กำาไรจากการดำาเนินงานต่อเน่ือง

กำรแบ่งปันก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบรษัิทฯ

 กำาไรจากการดำาเนินงานต่อเน่ือง

 กำาไรจากการดำาเนินงานทีย่กเลกิ

     (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย)

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มีอำานาจ 

    ควบคมุของบรษัิทย่อย

 กำาไรจากการดำาเนินงานต่อเน่ือง

ก�ำไรตอ่หุน้ (บำท)
กำาไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน

    กำาไร (ขาดทนุ) ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้น 

        ของบรษัิทฯ

 กำาไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นจากการ 

     ดำาเนินงานต่อเน่ือง

 กำาไรต่อหุ้นจากการดำาเนินงาน 

     ทีย่กเลกิ (โอนส่วนงานไปให้บรษิทัย่อย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

175,644,838 

296,441,533 

  472,086,371 

  175,644,838 

  

296,441,533   

472,086,371 

 

 0.36 

  0.62 

  0.98 

349,185,574 

  -   

 349,185,574 

  352,565,878   

-    

352,565,878 

 

 0.72 

  -   

  0.72 

 

702,647,368 

 - 

 702,647,368 

  1,130,619 

  1,130,619 

  703,777,987 

 

  566,251,995 

  -  

566,251,995 

  

1,130,619 

  1,130,619 

  567,382,614 

  

  1.46 

  - 

  1.46 

(30,876,745)

  - 

(30,876,745)

  - 

  - 

 (30,876,745)

 

 39,877,015 

 - 

39,877,015 

 

 - 

  - 

  39,877,015 

  

 

 (0.06)

  -   

  (0.06)
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ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กำาไรสำาหรบัปี

กำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่สำาหรบัปี 

กำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสำาหรบัปี 

ซือ้ส่วนของผู้มส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มี   

    อำานาจควบคมุ ของบรษิทัย่อย  

    (หมายเหต ุ9)

การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ของ 

    บรษิทัร่วม

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหต ุ22)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ขาดทนุสำาหรบัปี

กำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่สำาหรบัปี 

กำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสำาหรบัปี 

การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ของ 

    บรษิทัร่วม

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหต ุ22)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

  28,433,655 

 

 - 

  - 

  - 

  - 

 8,438,479 

  - 

  

36,872,134 

  

36,872,134 

  - 

  - 

  - 

 

 4,198,590  

 - 

 

 41,070,724

(135,832,635)

 

 - 

  - 

  - 

 - 

  - 

  - 

(135,832,635)

  

(135,832,635)

  - 

  - 

  - 

  -  

 - 

(135,832,635)

  1,494,466 

  - 

  - 

  - 

  - 

 

 - 

  - 

 

 1,494,466 

  

1,494,466 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 

 1,494,466

  - 

  - 

  - 

  - 

(80,767,243)

  

- 

  - 

(80,767,243)

  

(80,767,243)

  - 

  - 

  - 

  -  

 - 

(80,767,243)

 482,579,640 

 

 - 

  - 

  - 

 - 

  

- 

-  

482,579,640 

  

482,579,640 

  - 

  - 

  - 

 

 -   

- 

 482,579,640

ทนุเรอืนหุ้นทีอ่อก
และชำาระแล้ว

ส่วนของผู้มส่ีวน
ได้เสียท่ีไม่มี
อำานาจควบคุม
ของบรษิทัย่อยที ่
บริษัทฯ ซื้อใน
ราคาสูงกว่า 
มลูค่าตามบญัชี

ส่วนของผู้มส่ีวน
ได้เสียท่ีไม่มี
อำานาจควบคุม
ในบริษัทย่อย
ของบรษิทัร่วมที ่
ซือ้ในราคาตำา่กว่า 
มลูค่าตามบญัชี

การเปลีย่นแปลง
ส่วนได้เสียใน
บริษัทย่อยของ 
บริษัทร่วมโดย
ไม่ได้สูญเสีย
อำานาจควบคุม
ของบริษัทร่วม 

ส่วนทนุจากการ
จ่าย โดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ของ 

บริษัทร่วม
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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 

  

4,370,616,210 

(30,876,745)

  70,753,760 

  39,877,015 

 

 4,198,590   

(241,287,170)

4,173,404,645

 368,102,138 

 

1,130,619 

  - 

  1,130,619 

(369,232,757)

  - 

 - 

 

 - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  -  

 -

-

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 

  

4,370,616,210 

(30,876,745)

  70,753,760 

  39,877,015 

  4,198,590   

(241,287,170)

4,173,404,645 

  (3,216,208)

  - 

(136,395,373)

(136,395,373)

 

 - 

  - 

  - 

(139,611,581)

  

(139,611,581)

 - 

  77,499,825 

  77,499,825 

 

 - 

  - 

(62,111,756)

  (3,216,208)

  - 

(136,395,373)

(136,395,373)

 - 

 

 - 

  - 

(139,611,581)

  

(139,611,581)

 - 

  77,499,825 

  77,499,825 

  -  

 - 

(62,111,756)

3,650,873,429 

  

702,647,368 

  - 

 702,647,368 

  - 

  

- 

(197,639,368)

4,155,881,429 

  

4,155,881,429 

(30,876,745)

  (6,746,065)

(37,622,810)

  - 

(241,287,170)

3,876,971,449

  50,000,000 

 

 - 

  - 

  - 

 - 

  

- 

  -

 

  50,000,000 

 

 50,000,000 

  - 

  - 

  - 

 

 - 

  - 

 

 50,000,000

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กำาไรสะสม

ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนแบ่งกำาไร
ขาดทนุ เบด็เสรจ็อืน่  

ในบรษิทัร่วม

รวมองค์ประกอบ 
อืน่ของส่วนของ 

ผูถ้อืหุน้

รวมส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ

ส่วนของผู้มส่ีวน
ได ้เสียที่ไม ่ม ี
อำานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

รวม
ส่วนของผูถ้อืหุน้จดัสรรแล้ว

 สำารองตาม
กฎหมาย

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุน้

กำาไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กำาไรสำาหรับปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กำาไรสำาหรับปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,771,336,560 

 472,086,371 

 472,086,371 

(197,639,368)

2,045,783,563 

   

2,045,783,563 

 349,185,574 

  3,380,304 

 352,565,878 

(241,287,170)

2,157,062,271 

1,238,756,920 

 472,086,371 

 472,086,371 

(197,639,368)

1,513,203,923 

1,513,203,923 

 349,185,574 

  3,380,304 

 352,565,878 

(241,287,170)

1,624,482,631 

  50,000,000 

  - 

  - 

  - 

  50,000,000 

  50,000,000 

  - 

  - 

  - 

  - 

  50,000,000 

 482,579,640 

  - 

  - 

  - 

 482,579,640 

 482,579,640 

  - 

  - 

  - 

  - 

482,579,640 

ทนุเรอืนหุ้นทีอ่อก
และชำาระแล้ว

รวมส่วนของผู้ถอื
หุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำาไรสะสม

จดัสรรแล้ว
 สำารองตาม
กฎหมาย

ยงัไม่ได้จดัสรร

(หน่วย: บาท)
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กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด�ำเนนิงำน
กำาไรก่อนภาษเีงินได้จากการดำาเนินงานต่อเน่ือง
กำาไรก่อนภาษเีงินได้จากการดำาเนินงานทีย่กเลกิ      
    (โอนส่วนงานให้บรษัิทย่อย)
กำาไรก่อนภาษเีงินได้
ปรับกระทบกำาไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรบั (จ่าย) 
    จากกจิกรรมดำาเนินงาน
 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
 ตดัจำาหน่ายภาษีมูลค่าเพิม่รอเรยีกคนื
 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญู
 ปรบัลดราคาทนุของสนิค้าคงเหลอืให้เป็น 
     มูลค่าสทุธท่ีิจะได้รับ (โอนกลับ)
   ขาดทนุจากการทำาลายสนิค้า
 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 
     ของสนิทรพัย์ชีวภาพ
 (กำาไร) ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นทียั่ง 
      ไม่เกดิข้ึนจรงิ
 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ 
     สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
 การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ 
     สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมื
 (กำาไร) ขาดทนุจากการจำาหน่ายและ 
     ตดัจำาหน่ายทีดิ่น เครือ่งจักรและอปุกรณ์
 (กำาไร) ขาดทนุจากการจำาหน่ายและ 
     ตัดจำาหน่ายสนิทรพัย์ไม่มีตัวตน
 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเครือ่งจกัร 
     และอปุกรณ์ (โอนกลบั)
 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
 ประมาณการต้นทนุการรือ้ถอน
 รายได้เงินปันผลรบัจากบรษัิทย่อย
 รายได้เงินปันผลรบัจากบรษัิทร่วม
 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทนุในบรษัิทร่วม
 รายได้ดอกเบีย้รบั
 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

  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 

  - 
 (10,303,832)
(332,893,494)

  - 
  (214,926)

  34,379,724 

  358,428,912 

  -  
 358,428,912 

  47,709,968 
  - 
  - 

 
 2,173,935 

 - 

  - 
 

 1,822 

  (896)
  

(697,421)
  

104,869 
 

 (28,436)
  

- 
 10,929,647 

  - 
 (64,287,750)
(332,893,494)

  - 
  (1,967,309)
  29,911,337 

 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)
  (361,162)

  51,084,156 

  21,406,521 

  -  
 21,406,521 

  275,374,665 
  - 

  136,199   

(39,111,383)
  11,985,892 

  
2,293,507 

  
579,810 

  
(840,431)

 
 (697,421)

  879,087 
 

 (28,409)
  

(29,000,000)
  19,975,943 

  213,087 
  - 
  - 

(132,661,359)
  (79,621)

  55,674,858 

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

25612560

งบการเงินรวม

2561
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กำาไรจากการดำาเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลง 

    ในสนิทรพัย์ และหน้ีสินดำาเนินงาน

สนิทรัพย์จากการดำาเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง 

 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอืน่

 สนิค้าคงเหลือ

 สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่

 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน

หนีส้นิจากการดำาเนนิงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่

 หนีส้นิหมนุเวียนอืน่

 หนีส้นิไม่หมุนเวยีนอืน่

 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

เงนิสดจำกกจิกรรมด�ำเนินงำน
 จ่ายดอกเบีย้

 จ่ายภาษเีงนิได้

 เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ป) กจิกรรมด�ำเนนิงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

302,165,193 

  88,590,561 

 (80,573,030)

 (22,408,956)

  1,825,345 

(108,834,503)

 (30,728,988)

  10,071,127 

  (2,523,450)

  157,583,299 

 (34,381,600)

  (6,107,025)

  117,094,674 

49,385,184 

  

(5,895,448)

 (13,945,069)

  25,899,464 

  1,193,624 

(33,657,245)

  (393,082)

  - 

  (4,769,239)

  17,818,189 

 (29,721,263)

  (2,192,577)

 (14,095,651)

524,979,211 

 

116,127,874 

 (89,587,273)

 (14,870,803)

  (1,684,137)

(40,394,196)

 (11,466,228)

  (1,562,888)

  (3,842,810)

  477,698,750 

 (51,029,670)

 (12,898,835)

  413,770,245  

186,100,945 

 

 10,088,309 

 (43,472,335)

  9,149,966 

 (13,688,481)

 (25,210,953)

  43,463,985 

  811,913 

 (14,190,277)

  153,053,072 

 (55,484,336)

 (39,903,111)

  57,665,625 

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

25612560

งบการเงินรวม

2561
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กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทนุ
เงนิสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบรษัิทย่อย
เงนิสดจ่ายลงทนุในบรษัิทย่อยทีจั่ดต้ังข้ึนใหม่
เงนิสดรบัจากการลดทนุในบรษัิทย่อย
เงนิสดรบัจากการโอนกจิการให้บริษัทย่อย
เงนิลงทนุชัว่คราวเพิม่ข้ึน
เงนิฝากธนาคารทีมี่ภาระคำา้ประกนัลดลง
เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเพิม่ข้ึน
เงนิสดรบัจากการจำาหน่ายทีด่นิ เครือ่งจกัรและอปุกรณ์
เงนิสดจ่ายเพ่ือซือ้ทีดิ่น เครือ่งจักรและอุปกรณ์
เงนิสดรบัจากการจำาหน่ายสนิทรพัย์ไม่มีตัวตน
เงนิสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงนิปันผลรบัจากบรษัิทย่อย
เงนิปันผลรบัจากบรษัิทร่วม
ดอกเบ้ียรบั
เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงิน
เงนิสดจ่ายซือ้ผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีไม่มีอำานาจควบคมุ       
    ของบรษิทัย่อย
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิเพิม่ขึน้
เงนิสดจ่ายชำาระตามสญัญาเช่าการเงิน
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว
เงนิสดจ่ายคนืเงินกูยื้มระยะยาว
เงนิปันผลจ่าย
เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพ่ิมขึน้   
    (ลดลง) สุทธิ
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นงวด
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 

ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปดิเผยเพ่ิมเตมิ
รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
 รายการซือ้อปุกรณ์ทีย่งัไม่ได้จ่ายชำาระ
 รายการซือ้สนิทรัพย์ไม่มตีวัตนทียั่งไม่ได้จ่ายชำาระ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(450,000,000)
(1,000,000,000)
  300,000,000 
  646,658,500 

  - 
  - 

  (8,000,000)
  5,598,494 

(110,286,916)
  - 

  (2,667,613)
  10,303,832 

  332,893,494 
  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 

  

  2,315,740 
 - 

(150,000,000)
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 

 (82,000,000)
  1,078,148 

(412,877,868)
  131,552 

  (216,786)
  64,287,750 

  332,893,494 
  1,967,309 

(244,736,401)

  -  
 100,000,000 

  - 
  443,253,341 
(86,200,000)

(241,287,170)
  215,766,171 

 
(43,065,881)  
64,660,653 

  21,594,772 
  

  9,983,453 
  18,400 

  - 
  - 
  - 
  - 

  (1,060,688)
  1,016,000 

  - 
  21,989,011 

(212,998,893)
  - 

 (29,563,250)
  - 

  332,893,494 
  361,162 

  112,636,836 

(450,000,000)  
303,845,467 
  (631,975)

  450,000,000 
(491,500,000)
(197,639,368)
(385,925,876)

  
140,481,205   
58,983,257 

  199,464,462 
 

  10,736,150 
  - 

 - 
  - 
  - 
  - 

  (43,819)
  - 
  - 

  3,407,759 
(535,344,017)

  131,552 
  (6,039,365)

  - 
  332,893,494 

  79,621 
(204,914,775)

  -   
49,154,533 

  - 
  443,253,341 
(197,500,000)
(241,287,170)
  53,620,704 

 
(93,628,446)  
199,464,462 

  105,836,016 
 

  20,034,200 
  470,224 

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

25612560

งบการเงินรวม

2561
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด�ำเนินงำน

รายได้จากการขายและให้บริการ

รายได้อื่น

รวมรำยได้
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนเงินส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุน
    ในบริษัทร่วม ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินและภำษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยำทำงกำรเงินและ
    ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ
ก�ำไร (ขำดทนุ) สุทธ ิส่วนท่ีเปน็ของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท

-13%

32%

-12%

-7%

-127%

-78%

-90%

4%

-97%

10%

-104%

-104%

(621,614,228)

26,029,936

(595,584,292)

(335,816,888)

(259,767,404)

(467,948,898)

(727,716,302)

2,152,796

(729,869,098)

4,785,634

(734,654,732)

(733,524,113)

4,248,050,424

107,975,986

4,356,026,410

4,411,288,385

(55,261,975)

132,661,359

77,399,384

(55,992,863)

21,406,521

(52,283,266)

(30,8̀76,745)

(30,8̀76,745)

4,869,664,652

81,946,050

4,951,610,702

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

702,647,368

(หน่วย: บาท)

ร้อยละ

งบการเงินรวม

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี
 1. งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมงบกำรเงินรวม ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

   ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 4,356 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 12 จาก

  ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   1.1 รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จาก 

  การขายและ

  การให้บรกิาร 1,6972,092 2,429 122 4,2482,674 104 4,870(395) (245) 18 (622)-19% -9% 17% -13%

ผลติภณัฑ์
จากพชื

ผกัและผลไม้

การ
เปลีย่นแปลง

การ
เปลีย่นแปลง

การ
เปลีย่นแปลง

การ
เปลีย่นแปลง

เครือ่งด่ืม อืน่ๆ
งานการเงนิ

รวม

เพิม่
(ลด)

เพิม่
(ลด)

เพิม่
(ลด)

เพิม่
(ลด) ปี2561ปี2561ปี2561ปี2561 ร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละ ปี2560ปี2560ปี2560ปี2560

งบปี

(หน่วย: ล้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง
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   ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการรวม 4,248 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13  

  จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการลดลงของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้ลดลง 

  ร้อยละ 19 จากราคาขายที่ปรับลดลงตามราคาวัตถุดิบ และธุรกิจเครื่องดื่มลดลงร้อยละ 9 จากการลดลงของ 

  ตลาดนำา้ผลไมโ้ดยรวม อย่างไรกต็ามบรษิัทยังสามารถขยายส่วนแบง่ทางการตลาดและครองสว่นแบ่งทางการ 

  ตลาดตลาดอันดับ 1 ตลาดรวมนำ้าผลไม้และตลาดนำ้าผลไม้กลุ่มพรีเมียมไว้ได้ 

  1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริการ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

-5%

-10%

-13%

-581%

-7%

(167,093,822)

(73,542,285)

(63,086,976)

(32,093,805)

(335,816,888)

3,352,949,274

645,904,962

439,004,442

(26,570,293)

4,411,288,385

3,520,043,096

719,447,247

502,091,418

5,523,512

4,747,105,273

(หน่วย: บาท)

ร้อยละ

งบการเงินรวม การเปลี่ยนแปลง

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด)
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

   ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายในการดำาเนนิงานรวม 4,411 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จาก 

  ปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจาก
   • ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 5 สอดคล้องกับรายได้จากการขายและให้บริการที่ลดลง ราคาวัตถุดิบ 

    ธุรกิจผลไม้แปรรูปที่ลดลง และรายการกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าจำานวน 54 ล้านบาท 

    อย่างไรก็ตามราคาวัตถุดิบบางรายการมีการปรับตัวขึ้นจากปีก่อนหน้า
   • ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 10 จากปรบัแผนการค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขายให้สอดคล้อง 

    กับสภาวะตลาด
   • ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 13 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง
   • ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ รายการกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเคร่ืองจักรจำานวน 29 ล้านบาท  

    ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561

  1.3  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ในปี 2561 บริษัทฯรับรู้กำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำานวน 133 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 78 จาก 

  ปีก่อนหน้า

  1.4  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

   ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำานวน 55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สาเหตุ 

  หลักมาจากการเพิ่มขึ้นเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อใช้ในการลงทุนขยายกำาลังการผลิตนำ้าแร่ธรรมชาติ
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 2. งบแสดงฐำนะกำรเงินตำมงบกำรเงินรวม ณ 31 ธันวำคม 2561

สินทรัพย์
     สินทรัพย์หมุนเวียน

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
     หนี้สินหมุนเวียน

     หนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

-2%

3%

2%

11%

18%

13%

-5%

2%

(33,312,473)

171,457,654

138,145,181

191,067,694

144,289,052

335,356,746

(197,211,565)

138,145,181

1,747,914,423

5,328,660,004

7,076,574,427

1,962,326,700

940,843,082

2,903,169,782

4,173,404,645

7,076,574,427

1,781,226,896

5,157,202,350

6,938,429,246

1,771,259,006

796,554,030

2,567,813,036

4,370616,210

6,938,429,246

(หน่วย: บาท)

ร้อยละ

งบการเงินรวม การเปลี่ยนแปลง

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด)
งบแสดงฐานะการเงิน

  2.1 สินทรัพย์

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 7,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

  จากส้ินปี 2560 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 33 ล้านบาทหรือร้อยละ 2 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลง 

  ของเงนิสดและลกูหนีก้ารค้า ขณะทีส่นิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนเพิม่ขึน้ 171 ล้านบาท สาเหตหุลักเกิดจากการเพิม่ข้ึน 

  ของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของการขยายกำาลังการผลิตนำ้าแร่ธรรมชาติ

  2.2 หนี้สิน

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,903 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จาก 

  สิ้นปี 2560 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักจากหนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 191 ล้านบาทหรือร้อยละ 11 จากการ 

  เพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทุนถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  

  ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 144 ล้านบาทหรือร้อยละ 18 เพื่อใช้ในการขยายกำาลังการผลิตนำ้าแร่ธรรมชาติ

  2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

   ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทฯและบรษิทัย่อยมส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวม 4,173 ล้านบาทลดลงร้อยละ 5 

  จากสิน้ปี 2560 โดยมีการเปลีย่นแปลงหลกัจากการลดลงของกำาไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร 
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 3. งบกระแสเงินสดตำมงบกำรเงินรวมส�ำหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

   

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธ ิ

  จำานวน 94 ล้านบาท โดยทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยมีกระแสเงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมดำาเนนิงาน 58 ล้านบาท  

  กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน 205 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน 

  อาคาร และอุปกรณ์ และกระแสเงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมจดัหาเงินจำานวน 54 ล้านบาทจากเงินกูย้มืระยะยาว

 4. อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญตำมงบกำรเงินรวมส�ำหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ2560
การวิเคราะห์ความสามารถในการชำาระหนี้และสภาพคล่อง

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด

57,665,625

(204,914,775)

53,620,704

(93,628,446)

199,464,462

105,836,016

งบกระแสเงินสด ปี 2561

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)

อัตราสภาพคล่อง (เท่า)

10.8%

-11.5%

0.70

0.89

0.59

1.01

ปี 2561 ปี 2560 การเปล่ียนแปลง
เพิม่ (ลด)ความสามารถในการชำาระหนี้และสภาพคล่อง

อัตรากำาไรขั้นต้น

อัตรากำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

อัตรากำาไรสุทธิ

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

7%

-14%

-15%

-17%

21%

2%

-1%

-1%

28%

16%

14%

16%

ปี 2561

งบการเงินรวม

ปี 2560

การเปล่ียนแปลง
เพิม่ (ลด)

ความสามารถในการทำากำาไร

 

   ในปี 2561 อตัราหนีส้นิรวมต่อส่วนของผู้ถอืหุน้รวมเพ่ิมข้ึนจาก 0.59 เท่า เป็น 0.7 เท่า โดยมีสาเหตหุลกั 

  มาจากการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อขยายกำาลังการผลิตนำ้าแร่ธรรมชาติ

   อัตราสภาพคล่องลดลงจาก 1.01 เท่าเป็น 0.89 เท่า ซึ่งสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจาก 

  สถาบันการเงินถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น

 การวิเคราะห์ความสามารถในการทำากำาไร

  

(หน่วย: บาท)
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   ในปี 2561 อัตรากำาไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 21 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จาก 

  การขายและบริการลดลง ประกอบกับราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำาไรขั้นต้นลดลง 

  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พืช ผัก และผลไม้ 

   อัตรากำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายลดลงจากร้อยละ 16 

  เป็นร้อยละ 2 สาเหตุหลักมาจากอัตรากำาไรข้ันต้นที่ลดลง และส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 

  ร้อยละ 78 เมื่อเทียบกับปี 2560

   อัตรากำาไรสุทธิลดลงจากอัตรากำาไรขั้นต้นลดลง และส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง  

  ประกอบกับค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วน 

  ผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
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