
 

บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 

บทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ บริษทั ทิปโก้ฟดูส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 

1. งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ตามงบการเงินรวม ส าหรบังวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 

 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทและบรษิัทย่อยมีผลก าไรสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากบั 50 ล้านบาท 
ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 87 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1.1 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

  
ในไตรมาสที ่1 ปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 978 ลา้นบาทลดลง 23% 
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของธุรกจิผลติภณัฑจ์ากพชื ผกั และผลไมจ้าก
ราคาขายทีป่รบัลดลงตามราคาวตัถุดบิ และธุรกจิเครื่องดื่มจากก าลงัซือ้ภายในประเทศทีช่ะลอตวัลง   

 

 

 

 

ปี 2561 ปี 2560 เพิม่ (ลด) รอ้ยละ ปี 2561 ปี 2560 เพิม่ (ลด) รอ้ยละ ปี 2561 ปี 2560 เพิม่ (ลด) รอ้ยละ ปี 2561 ปี 2560 เพิม่ (ลด) รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขาย

และการให้บรกิาร      359      570     (211) -37%      589      674       (85) -13%        30        23         7 30%      978    1,267     (289) -23%

การเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลง
ผลติภณัฑจ์ากพชื 

ผกั และผลไม้
เครือ่งดืม่ อืน่ๆ งบการเงนิรวม

หน่วย:พนับาท 

หน่วย:พนับาท 

ปี 2561 ปี 2560 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 978,345 1,267,401 (289,056)        -23%

รายไดอ้ื่น 24,373 18,574 5,799             31%

รวมรายได้ 1,002,718 1,285,975 (283,257)           -22%

ค่าใชจ่้ายจากการด าเนนิงาน 1,003,658 1,161,882 (158,224)        -14%

ก าไรก่อนส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (125,033)           

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 71,904 294,542 (222,638)        -76%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินภาษีเงินได้ 70,964 418,635 (347,671)           -83%

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ (11,472)             (11,347)          (125)              1%

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 59,492 407,288 (347,796)           -85%

ภาษเีงนิได้ (9,728)               (19,777)          10,049           -51%

ก าไรสุทธ ิ 49,764 387,511 (337,747)        -87%

ก าไรสทุธิ ส่วนท่ีเป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 49,764 386,380 (336,616)           -87%

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
ไตรมาสท่ี 1 การเปล่ียนแปลง

(940)                       124,093 -101%



 

บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 

1.2 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

ในไตรมาสที ่1 ปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 1,004 ลา้นบาทลดลง 14% 
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจาก 

 ต้นทุนขายลดลง 11% จากรายได้จากการขายและให้บริการที่ลดลงและราคาวัตถุดิบของธุรกิจ
ผลติภณัฑจ์าก พชื ผกั และผลไมย้งัคงอยู่ในระดบัต ่า 

 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 20% ตามสดัส่วนของรายได้จากการขายและให้บรกิารที่ลดลงและการ
ควบคุมค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดและสง่เสรมิการขายใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารใกลเ้คยีงกบัปีก่อนหน้าโดยเพิม่ขึน้ 1% 

 ค่าใชจ้่ายอื่น ไดแ้ก่รายการกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครื่องจกัรจ านวน 29 ลา้นบาทและมกีาร
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพจ านวน 2 ลา้นบาท  

1.3 สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บรษิัทรบัรู้ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 72 ล้านบาท ลดลง 76% จากปี
ก่อนหน้า 

1.4 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 

ในไตรมาสที ่1 ปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิจ านวน 11 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกบัปีก่อน
หน้าโดยเพิม่ขึน้ 1%  

2. งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2561 ปี 2560 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ

ตน้ทุนขาย 761,301 853,094 (91,793)          -11%

ค่าใชจ่้ายในการขาย 160,171 200,012 (39,841)          -20%

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 109,280 107,780 1,500             1%

ค่าใชจ่้ายอื่น (27,094)          996               (28,090)          -2820%

รวม ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 1,003,658 1,161,882 (158,224)           -14%

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 1 การเปล่ียนแปลง

หน่วย:พนับาท 

หน่วย:พนับาท 

31-มี.ค.-61 31-ธ.ค.-60 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ

สินทรพัย์

  สนิทรพัย์หมนุเวยีน 1,810,334 1,781,227 29,107 2%

  สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน 5,247,361 5,157,202 90,159 2%

รวมสินทรพัย์ 7,057,695 6,938,429 119,266 2%

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หน้ีสิน

  หนีส้นิหมนุเวยีน 1,798,802 1,771,259 27,543 2%

  หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 907,404 796,554 110,850 14%

รวมหน้ีสิน 2,706,206 2,567,813 138,393 5%

รวมส่วนผู้ถอืหุ้น 4,351,489 4,370,616 (19,127)                0%

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 7,057,695 6,938,429 119,266 2%

งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม การเปล่ียนแปลง



 

บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 

2.1 สนิทรพัย ์

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วม 7,058 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 2 % จากสิน้ปี 2560 
โดยมกีารเปลีย่นแปลงหลกัจาก สนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิม่ขึน้ 29 ลา้นบาทหรอื 2% จากการเพิม่ขึน้ของสนิคา้
คงเหลอืและสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 90 ลา้นบาท จากการลงทุนเพิม่เตมิในทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

2.2 หนี้สนิ 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมหีนี้สนิรวม 2,706 ล้านบาทเพิม่ขึ้น 5 % จากสิน้ปี 2560 
โดยมกีารเปลีย่นแปลงหลกัจาก หนี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 28 ลา้นบาทหรอื 2% จากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูร้ะยะ
สัน้เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน และหนี้สนิไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 111 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการลงทุนเพิม่เตมิใน
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

2.3 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีว่นของผูถ้อืหุน้รวม 4,351 ลา้นบาทลดลง 0.4 % จากสิน้ปี 
2560 โดยมกีารเปลีย่นแปลงหลกัจากการลดลงขององคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 71 ลา้นบาท 

3. งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม ส าหรบังวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 100 ล้านบาท 
ลดลง 50% จากสิน้ปี 2560 โดยทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปจากกจิกรรมด าเนินงาน 140 
ลา้นบาท กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 124 ลา้นบาท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิม่เตมิ
ในทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และกระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 165 ลา้นบาทจากเงนิกู้
ระยะยาว 

 

 

 

 

หน่วย:พนับาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

 เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน (140,266)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (124,251)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 165,018            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (99,499)                 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 199,464            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 99,965                  

งบกระแสเงินสด
ไตรมาสท่ี 1 

ปี 2561



 

บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 

4. อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัตามงบการเงินรวม ส าหรบังวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 

ปี 2561 ปี 2560

อตัราก าไรขัน้ตน้ 22% 33% -11%

อตัราก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิ ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 14% 37% -24%

อตัราก าไรสุทธิ 5% 30% -25%

ความสามารถในการช าระหน้ีและสภาพคล่อง 31-มี.ค.-61 31-ธ.ค.-60 การเปล่ียนแปลง

อตัราส่วนหนีส้นิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นรวม (เท่า) 0.62 0.59 0.03

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.01 1.01 0.00

การเปล่ียนแปลง
ความสามารถในการท าก าไร

ไตรมาสท่ี 1


