
 

 
 

 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) “TFMAMA” 
 

 

กำรวเิครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร  1 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 

 
บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ ำกดั (มหำชน) หรือ TFMAMA จดัตั้งข้ึนจำกกำรควบบริษทั

ระหวำ่ง TF และ PR เม่ือวนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 กำรควบบริษทัดงักล่ำวท ำใหบ้ริษทัฯ รับมำซ่ึงสินทรัพย ์
หน้ีสิน สิทธิ หนำ้ท่ี ควำมรับผดิชอบของทั้ง 2 บริษทัดงักล่ำว กำรควบบริษทัน้ีถือเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกนั ซ่ึงไม่ไดท้  ำใหโ้ครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น บริษทัฯ จึงน ำเสนอ
ขอ้มูลงบกำรเงินรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 เพื่อสะทอ้นฐำนะกำรเงิน ผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสดตำมเน้ือหำทำงเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ถึงแมว้ำ่
รูปแบบทำงกฎหมำยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนภำยหลงัวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 ก็ตำม 

 
1. ผลกำรด ำเนินงำน   

1.1 รำยได้จำกกำรขำย 

              บริษทัฯ มียอดขำยรวมส ำหรับไตรมำสท่ี 2/2561 และ 2/2560 จ ำนวน 5,538.85 ลำ้นบำท และ 
5,094.74 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำกำรเติบโตร้อยละ 8.72 และส ำหรับยอดขำยคร่ึงปีแรกของปี 2561 
บริษทัฯ มียอดขำยรวมอยูท่ี่ 10,712.47 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 381.86 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 3.70 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปี 2560 

 

                   เม่ือแยกวเิครำะห์ยอดขำย (ส ำหรับงวดคร่ึงปี) ตำมประเภทสินคำ้และพื้นท่ี พบวำ่ รำยไดจ้ำกกำร
ขำยสินคำ้ในประเทศมียอดขำยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.07 ในขณะท่ียอดขำยเพื่อกำรส่งออกเพิ่มข้ึน ร้อยละ 15.89 
สำเหตุหลกัมำจำกกำรขยำยตวัของตลำดและกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดอยำ่งต่อเน่ืองของบริษทัฯ ส ำหรับ
ผลิตภณัฑ์บะหม่ีและอำหำรก่ึงส ำเร็จรูป ตลำดในประเทศมีกำรออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ภำยใตแ้บรนด์ MaMa 
Oriental Kitchen (OK) 2 รสชำติ และ POT Noodle ส ำหรับตลำดต่ำงประเทศ โดยสัดส่วนกำรกระจำยสินคำ้
ไปยงัตลำดในภูมิภำคต่ำงๆยงัคงใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนำ้ และตลำดในกลุ่มประเทศเอเชียยงัคงมีสัดส่วนต่อ
ยอดขำยทั้งหมดสูงท่ีสุด ในขณะท่ีตลำดในกลุ่มยโุรปมีกำรขยำยตวัมำกท่ีสุด 
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1.2 ต้นทุนขำย 

                    ตน้ทุนขำยส ำหรับไตรมำสท่ี 2/2561 มีจ  ำนวน 3,567.10 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 174.75 ลำ้นบำท หรือ
ร้อยละ 5.15 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนักบัปีก่อน เน่ืองจำกกำรใชว้ตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ในกำร
ผลิตเพิ่มตำมยอดขำยท่ีเพิ่มข้ึน แต่เม่ือเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนตน้ทุนขำยต่อรำยได้ (ส ำหรับงวดคร่ึงปี) 
เท่ำกบัร้อยละ 64.82 ซ่ึงต ่ำกวำ่ช่วงเดียวกนักบัปีก่อนหนำ้เน่ืองจำกรำคำวตัถุดิบจ ำพวกน ้ำมนัปำลม์ลดลง  

1.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ส ำหรับไตรมำสท่ี 2/2561 มีจ  ำนวน 913.80 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 
13.52 ลำ้นบำท คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.50 ค่ำใช้จ่ำยท่ีเพิ่มข้ึน เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มข้ึนของค่ำใช้จ่ำยดำ้น
กำรตลำดและกำรปรับฐำนเงินเดือนของพนกังำน อย่ำงไรก็ตำมอตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อ
รำยไดจ้ำกกำรขำย ลดลงร้อยละ 0.94 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้โดยอยูท่ี่ ร้อยละ 16.14 ของรำยไดร้วม  

1.4 ก ำไรสุทธิ 

                     บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิส ำหรับไตรมำสท่ี 2/2561 จ  ำนวน 845.70 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน 169.09 ลำ้น
บำท คิดเป็นเพิ่มข้ึน ร้อยละ 24.99 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน และมีอตัรำก ำไรสุทธิอยูท่ี่ระดบั
ร้อยละ 14.94 ของรำยไดร้วม ซ่ึงมีสำเหตุหลกัมำจำก กำรเพิ่มข้ึนของรำยได ้ในขณะท่ีบริษทัสำมำรถควบคุม
ตน้ทุนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีต ่ำลงเม่ือเทียบกบัยอดขำย  และเม่ือพิจำรณำผลประกอบกำรรำยคร่ึงปี บริษทัฯ ยงัคง
สำมำรถท ำก ำไรสุทธิประจ ำงวดคร่ึงปี 2561 จ  ำนวน 1,535.14 ลำ้นบำท ซ่ึงเพิ่มข้ึน 176.29 ลำ้นบำท หรือร้อย
ละ 12.97 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อนหนำ้ 

2.          ฐำนะกำรเงิน 

             2.1 สินทรัพย์ 

                    สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 มีจ  ำนวน 30,547.77 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกส้ินปีก่อน 
จ ำนวน 1,184.60 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 4.03 ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพยห์ลกัท่ีส ำคญัไดแ้ก่ สินทรัพยถ์ำวร
รวม 15,240.70 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 49.89 ของสินทรัพยร์วม สินทรัพยห์มุนเวียน 15,307.06 ลำ้นบำท 
คิดเป็นร้อยละ 50.11 ของสินทรัพยร์วม โดยรำยกำรหลกัท่ีเพิ่มข้ึนมำจำก รำยกำรเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว 
และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เพิ่มข้ึน  

2.2 หนีสิ้นรวม 

       หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 มีจ ำนวน 3,826.42 ลำ้นบำท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจำก
ปลำยปี 2560 จ  ำนวน 120.46 ลำ้นบำท โดยสำเหตุหลกัมำจำกยอดหน้ีจำกรำยกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้และรำยกำร
คำ้งจ่ำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ หน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ในขณะท่ีรำยกำร
หน้ีสินระยะยำวมีสัดส่วนเพียง ร้อยละ 27.57 ของหน้ีสินทั้งหมด และอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ เท่ำกบั 0.14 เท่ำ 
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2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

       ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีจ ำนวน 26,721.35 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน
จำกส้ินปี 2560 เป็นจ ำนวน 1,064.14 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 4.15 เน่ืองจำกบริษทัฯมีก ำไรสุทธิ เป็นจ ำนวน 
1,535.14 ลำ้นบำท ในงวดคร่ึงแรกของปี 2561และบริษทัฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 537.42 ลำ้นบำท  

3. สภำพคล่อง 

              งวดคร่ึงปีแรกของปี 2561 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 
2,716.92 ลำ้นบำท และมีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน และในกำรจดัหำเงิน จ ำนวน 1,221.51  
ลำ้นบำท และ 607.98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
จ ำนวน 3,653.19 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกบริษทัฯ มีก ำไรเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีบริษทัย่อยมีกำรซ้ือ
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน ประกอบกบับริษทัฯ มีกำรจ่ำยปันผลในระหวำ่งงวด  


