บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) “TFMAMA”
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) หรื อ TFMAMA จัดตั้งขึ้นจำกกำรควบบริ ษทั
ระหว่ำง TF และ PR เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 กำรควบบริ ษทั ดังกล่ำวทำให้บริ ษทั ฯ รับมำซึ่ งสิ นทรัพย์
หนี้สิน สิ ทธิ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของทั้ง 2 บริ ษทั ดังกล่ำว กำรควบบริ ษทั นี้ถือเป็ นกำรรวมธุ รกิจภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกัน ซึ่ งไม่ได้ทำให้โครงสร้ำงของกลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงนำเสนอ
ข้อมูลงบกำรเงินรวมสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 เพื่อสะท้อนฐำนะกำรเงิน ผลกำร
ดำเนินงำนและกระแสเงินสดตำมเนื้ อหำทำงเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ถึงแม้วำ่
รู ปแบบทำงกฎหมำยบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภำยหลังวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ก็ตำม
1.

ผลกำรดำเนินงำน
1.1 รำยได้ จำกกำรขำย

บริ ษทั ฯ มียอดขำยรวมสำหรับไตรมำสที่ 2/2561 และ 2/2560 จำนวน 5,538.85 ล้ำนบำท และ
5,094.74 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 8.72 และสำหรับยอดขำยครึ่ งปี แรกของปี 2561
บริ ษทั ฯ มียอดขำยรวมอยูท่ ี่ 10,712.47 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 381.86 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 3.70 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2560

เมื่อแยกวิเครำะห์ยอดขำย (สำหรับงวดครึ่ งปี ) ตำมประเภทสิ นค้ำและพื้นที่ พบว่ำ รำยได้จำกกำร
ขำยสิ นค้ำในประเทศมียอดขำยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.07 ในขณะที่ยอดขำยเพื่อกำรส่ งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.89
สำเหตุหลักมำจำกกำรขยำยตัวของตลำดและกำรทำกิจกรรมทำงกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่องของบริ ษทั ฯ สำหรับ
ผลิ ตภัณฑ์บะหมี่และอำหำรกึ่ งสำเร็ จรู ป ตลำดในประเทศมีกำรออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ภำยใต้แบรนด์ MaMa
Oriental Kitchen (OK) 2 รสชำติ และ POT Noodle สำหรับตลำดต่ำงประเทศ โดยสัดส่ วนกำรกระจำยสิ นค้ำ
ไปยังตลำดในภูมิภำคต่ำงๆยังคงใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้ำ และตลำดในกลุ่มประเทศเอเชี ยยังคงมีสัดส่ วนต่อ
ยอดขำยทั้งหมดสู งที่สุด ในขณะที่ตลำดในกลุ่มยุโรปมีกำรขยำยตัวมำกที่สุด
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1.2 ต้ นทุนขำย
ต้นทุนขำยสำหรับไตรมำสที่ 2/2561 มีจำนวน 3,567.10 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 174.75 ล้ำนบำท หรื อ
ร้อยละ 5.15 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเวลำเดียวกันกับปี ก่อน เนื่ องจำกกำรใช้วตั ถุ ดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ในกำร
ผลิ ตเพิ่มตำมยอดขำยที่ เพิ่มขึ้ น แต่ เมื่ อเปรี ยบเที ยบเป็ นสั ดส่ วนต้นทุ นขำยต่อรำยได้ (สำหรั บงวดครึ่ งปี )
เท่ำกับร้อยละ 64.82 ซึ่ งต่ำกว่ำช่วงเดียวกันกับปี ก่อนหน้ำเนื่องจำกรำคำวัตถุดิบจำพวกน้ ำมันปำล์มลดลง
1.3 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร สำหรับไตรมำสที่ 2/2561 มีจำนวน 913.80 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ น
13.52 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้ อยละ 1.50 ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น เป็ นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยด้ำน
กำรตลำดและกำรปรั บฐำนเงิ นเดื อนของพนักงำน อย่ำงไรก็ตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรต่อ
รำยได้จำกกำรขำย ลดลงร้อยละ 0.94 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำโดยอยูท่ ี่ ร้อยละ 16.14 ของรำยได้รวม
1.4 กำไรสุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ สำหรั บไตรมำสที่ 2/2561 จำนวน 845.70 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 169.09 ล้ำน
บำท คิดเป็ นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.99 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ก่อน และมีอตั รำกำไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ระดับ
ร้อยละ 14.94 ของรำยได้รวม ซึ่ งมีสำเหตุหลักมำจำก กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ ในขณะที่บริ ษทั สำมำรถควบคุม
ต้นทุนให้อยูใ่ นระดับที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับยอดขำย และเมื่อพิจำรณำผลประกอบกำรรำยครึ่ งปี บริ ษทั ฯ ยังคง
สำมำรถทำกำไรสุ ทธิ ประจำงวดครึ่ งปี 2561 จำนวน 1,535.14 ล้ำนบำท ซึ่ งเพิ่มขึ้น 176.29 ล้ำนบำท หรื อร้อย
ละ 12.97 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ก่อนหน้ำ
2.

ฐำนะกำรเงิน
2.1 สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 มีจำนวน 30,547.77 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้ นปี ก่อน
จำนวน 1,184.60 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 4.03 ซึ่ งประกอบด้วย สิ นทรัพย์หลักที่สำคัญได้แก่ สิ นทรัพย์ถำวร
รวม 15,240.70 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 49.89 ของสิ นทรัพย์รวม สิ นทรัพย์หมุนเวียน 15,307.06 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 50.11 ของสิ นทรัพย์รวม โดยรำยกำรหลักที่เพิ่มขึ้นมำจำก รำยกำรเงิ นสด เงินลงทุนชัว่ ครำว
และเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น เพิ่มขึ้น
2.2 หนีส้ ิ นรวม
หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 มีจำนวน 3,826.42 ล้ำนบำท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจำก
ปลำยปี 2560 จำนวน 120.46 ล้ำนบำท โดยสำเหตุหลักมำจำกยอดหนี้ จำกรำยกำรเจ้ำหนี้ กำรค้ำและรำยกำร
ค้ำงจ่ำยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ หนี้ สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดเป็ นหนี้ สินหมุ นเวียน ในขณะที่ รำยกำร
หนี้สินระยะยำวมีสัดส่ วนเพียง ร้อยละ 27.57 ของหนี้สินทั้งหมด และอัตรำส่ วนของหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือ
หุ น้ เท่ำกับ 0.14 เท่ำ
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2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ มีจำนวน 26,721.35 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
จำกสิ้ นปี 2560 เป็ นจำนวน 1,064.14 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 4.15 เนื่ องจำกบริ ษทั ฯมีกำไรสุ ทธิ เป็ นจำนวน
1,535.14 ล้ำนบำท ในงวดครึ่ งแรกของปี 2561และบริ ษทั ฯ มีกำรจ่ำยเงินปั นผล จำนวน 537.42 ล้ำนบำท
3.

สภำพคล่อง

งวดครึ่ งปี แรกของปี 2561 บริ ษ ทั ฯ มี ก ระแสเงิ นสดสุ ท ธิ ไ ด้ม ำจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน จำนวน
2,716.92 ล้ำนบำท และมีกระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน และในกำรจัดหำเงิน จำนวน 1,221.51
ล้ำนบำท และ 607.98 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
จำนวน 3,653.19 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษทั ฯ มี กำไรเพิ่มขึ้ น ในขณะที่บริ ษทั ย่อยมีกำรซื้ อ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริ ษทั ฯ มีกำรจ่ำยปั นผลในระหว่ำงงวด
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