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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 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 31 มีนำคม 2560 เพื่อสะทอ้นฐำนะกำรเงิน ผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสดตำมเน้ือหำทำงเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ถึงแมว้ำ่
รูปแบบทำงกฎหมำยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนภำยหลงัวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 ก็ตำม 

 
1. ผลกำรด ำเนินงำน   

1.1 รำยได้จำกกำรขำย 

        บริษทัฯ มียอดขำยรวมส ำหรับไตรมำสท่ี 1/2561 และ 1/2560 จ ำนวน 5,173.62  ล้ำนบำท และ  
5,235.88  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.19                

                     เม่ือแยกวิเครำะห์ยอดขำยตำมประเภทสินค้ำและพื้นท่ี พบว่ำ รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำใน
ประเทศส ำหรับไตรมำสท่ี 1/2561 มียอดขำยลดลง ร้อยละ 3.58 มีสำเหตุมำจำกตลำดบะหม่ีก่ึงส ำเร็จรูป
โดยรวมลดลง และมีสินคำ้น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเขำ้มำกินส่วนแบ่งกำรตลำดมำกข้ึน ในขณะท่ียอดขำย
ต่ำงประเทศเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.77  สำเหตุหลกัมำจำก  สภำวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมปรับตวัดีข้ึน และผูบ้ริโภคมี
กำรตอบรับสินคำ้ของบริษทัมำกข้ึน อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับสัดส่วนกำรกระจำยสินคำ้ไปยงัตลำดในภูมิภำค
ต่ำงๆนั้น ภูมิภำคยุโรปมีกำรขยำยตวัเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีภูมิภำคเอเชียปรับตวัลดลงแต่ยงัคงมีสัดส่วนต่อ
ยอดขำยทั้งหมดสูงท่ีสุด 
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1.2 ต้นทุนขำย 

                    ตน้ทุนขำยส ำหรับไตรมำสท่ี 1/2561 มีจ ำนวน 3,376.62 ลำ้นบำท ลดลง 121.15 ลำ้นบำท  หรือ
ร้อยละ 3.46 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนักบัปีก่อน เน่ืองจำก กำรใชว้ตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ในกำร
ผลิตลดลงตำมยอดขำย    และเม่ือเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนตน้ทุนขำยต่อยอดขำย เท่ำกบัร้อยละ  65.27  ซ่ึงต ่ำ
กวำ่ช่วงเดียวกนักบัปีก่อนหนำ้ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 66.80 เน่ืองจำกรำคำวตัถุดิบหลกัปรับตวัลดลง  

1.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ส ำหรับไตรมำสท่ี 1/2561 มีจ ำนวน 891.73 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน  
23.87 ลำ้นบำท คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.75 ค่ำใช้จ่ำยท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำนท่ี
สูงข้ึนตำมจ ำนวนพนักงำนและฐำนเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึน และค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งออกเพิ่มข้ึนตำมยอดขำย
ต่ำงประเทศท่ีเพิ่มข้ึน รวมถึงค่ำสนบัสนุนทำงกำรตลำดเพื่อใหย้อดขำยเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง  

1.4 ก ำไรสุทธิ 

                     บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิส ำหรับไตรมำสท่ี 1/2561 จ ำนวน 689.43 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 7.20 ลำ้นบำท  
คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.06 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน และมีอตัรำก ำไรสุทธิอยูท่ี่ระดบัร้อยละ   
13.33 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย สำเหตุหลกัมำจำกตน้ทุนขำยท่ีลดลง 

2.          ฐำนะกำรเงิน 

             2.1 สินทรัพย์ 

                    สินทรัพยร์วม  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561มีจ ำนวน 30,208.71 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกส้ินปีก่อน 
จ ำนวน 845.54 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 2.88 ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพยห์ลกัท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ สินทรัพยถ์ำวรรวม 
15,649.96 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 51.81 ของสินทรัพยร์วม สินทรัพยห์มุนเวียน 14,558.75 ลำ้นบำท คิด
เป็นร้อยละ 48.19 ของสินทรัพยร์วม โดยรำยกำรหลกัท่ีเพิ่มข้ึนมำจำก รำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ซ่ึงเป็นผลมำจำกก ำไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึน  

2.2 หนีสิ้นรวม 

       หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561มีจ ำนวน  3,660.88  ล้ำนบำท ซ่ึงลดลงจำก
ปลำยปี 2560 จ ำนวน 45.08 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกยอดโบนสัคำ้งจ่ำย อยำ่งไรก็ตำมหน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทั 
จดัเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน ในขณะท่ีรำยกำรหน้ีสินระยะยำวมีสัดส่วนเพียง ร้อยละ 28.79 ของหน้ีสินทั้งหมด 
และอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่ำกบั 0.14 เท่ำ 
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2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

       ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีจ ำนวน 26,547.84 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน
จำกส้ินปี 2560 เป็นจ ำนวน 890.63 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 3.47 เน่ืองจำกบริษทัฯ มีก ำไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึน  

3. สภำพคล่อง 

              งวดไตรมำสแรกของปี 2561 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 
1,283.34 ลำ้นบำท มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนและกำรจดัหำเงิน จ ำนวน 1,222.86 ลำ้นบำท 
และ 51.49 ล้ำนบำทตำมล ำดับ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน   
2,780.32 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกตน้งวด เป็นเงิน 2.94 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิ่มข้ึนของก ำไร
ประจ ำงวด  


