บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) “TFMAMA”
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) หรื อ TFMAMA จัดตั้งขึ้นจำกกำรควบบริ ษทั
ระหว่ำง TF และ PR เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 กำรควบบริ ษทั ดังกล่ำวทำให้บริ ษทั ฯ รับมำซึ่งสิ 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 31 มีนำคม 2560 เพื่อสะท้อนฐำนะกำรเงิน ผลกำร
ดำเนินงำนและกระแสเงินสดตำมเนื้ อหำทำงเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ถึงแม้วำ่
รู ปแบบทำงกฎหมำยบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภำยหลังวันที่ 31 มีนำคม 2560 ก็ตำม
1.

ผลกำรดำเนินงำน
1.1 รำยได้ จำกกำรขำย

บริ ษทั ฯ มี ยอดขำยรวมส ำหรับ ไตรมำสที่ 1/2561 และ 1/2560 จำนวน 5,173.62 ล้ำนบำท และ
5,235.88 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นลดลงร้อยละ 1.19
เมื่ อแยกวิเครำะห์ ย อดขำยตำมประเภทสิ นค้ำและพื้ นที่ พบว่ำ รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำใน
ประเทศสำหรับไตรมำสที่ 1/2561 มียอดขำยลดลง ร้ อยละ 3.58 มีสำเหตุ มำจำกตลำดบะหมี่ก่ ึ งสำเร็ จรู ป
โดยรวมลดลง และมีสินค้ำนำเข้ำจำกต่ำงประเทศเข้ำมำกิ นส่ วนแบ่งกำรตลำดมำกขึ้น ในขณะที่ยอดขำย
ต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.77 สำเหตุหลักมำจำก สภำวะเศรษฐกิจโลกเริ่ มปรับตัวดีข้ ึน และผูบ้ ริ โภคมี
กำรตอบรับสิ นค้ำของบริ ษทั มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมสำหรับสัดส่ วนกำรกระจำยสิ นค้ำไปยังตลำดในภูมิภำค
ต่ำงๆนั้น ภูมิ ภำคยุโรปมี กำรขยำยตัว เพิ่ม ขึ้ น ในขณะที่ ภูมิ ภำคเอเชี ย ปรั บตัวลดลงแต่ย งั คงมี สัดส่ วนต่ อ
ยอดขำยทั้งหมดสู งที่สุด
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1.2 ต้ นทุนขำย
ต้นทุนขำยสำหรับไตรมำสที่ 1/2561 มีจำนวน 3,376.62 ล้ำนบำท ลดลง 121.15 ล้ำนบำท หรื อ
ร้อยละ 3.46 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเวลำเดี ยวกันกับปี ก่อน เนื่องจำก กำรใช้วตั ถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ในกำร
ผลิตลดลงตำมยอดขำย และเมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่ วนต้นทุนขำยต่อยอดขำย เท่ำกับร้อยละ 65.27 ซึ่ งต่ำ
กว่ำช่วงเดียวกันกับปี ก่อนหน้ำซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 66.80 เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลง
1.3 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร สำหรับไตรมำสที่ 1/2561 มีจำนวน 891.73 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
23.87 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึ้ นร้อยละ 2.75 ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้ น ส่ วนใหญ่เป็ นค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับพนักงำนที่
สู งขึ้ นตำมจำนวนพนักงำนและฐำนเงิ นเดื อนที่ เพิ่มขึ้ น และค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ ง ออกเพิ่ม ขึ้ นตำมยอดขำย
ต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่ำสนับสนุนทำงกำรตลำดเพื่อให้ยอดขำยเติบโตอย่ำงต่อเนื่ อง
1.4 กำไรสุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ สำหรับไตรมำสที่ 1/2561 จำนวน 689.43 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 7.20 ล้ำนบำท
คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ก่อน และมีอตั รำกำไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ระดับร้อยละ
13.33 ของรำยได้จำกกำรขำย สำเหตุหลักมำจำกต้นทุนขำยที่ลดลง
2.

ฐำนะกำรเงิน
2.1 สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561มีจำนวน 30,208.71 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้ นปี ก่อน
จำนวน 845.54 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 2.88 ซึ่งประกอบด้วย สิ นทรัพย์หลักที่สำคัญ ได้แก่ สิ นทรัพย์ถำวรรวม
15,649.96 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 51.81 ของสิ นทรัพย์รวม สิ นทรัพย์หมุนเวียน 14,558.75 ล้ำนบำท คิด
เป็ นร้อยละ 48.19 ของสิ นทรัพย์รวม โดยรำยกำรหลักที่เพิ่มขึ้นมำจำก รำยกำรเงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำไรสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้น
2.2 หนีส้ ิ นรวม
หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561มีจำนวน 3,660.88 ล้ำนบำท ซึ่ งลดลงจำก
ปลำยปี 2560 จำนวน 45.08 ล้ำนบำท ซึ่ งมำจำกยอดโบนัสค้ำงจ่ำย อย่ำงไรก็ตำมหนี้ สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั
จัดเป็ นหนี้สินหมุนเวียน ในขณะที่รำยกำรหนี้ สินระยะยำวมีสัดส่ วนเพียง ร้อยละ 28.79 ของหนี้ สินทั้งหมด
และอัตรำส่ วนของหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่ำกับ 0.14 เท่ำ
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2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ มีจำนวน 26,547.84 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ น
จำกสิ้ นปี 2560 เป็ นจำนวน 890.63 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 3.47 เนื่องจำกบริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้น
3.

สภำพคล่อง

งวดไตรมำสแรกของปี 2561 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงิ นสดสุ ทธิ ได้มำจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน จำนวน
1,283.34 ล้ำนบำท มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกำรจัดหำเงิน จำนวน 1,222.86 ล้ำนบำท
และ 51.49 ล้ำนบำทตำมล ำดับ ณ วันที่ 31 มี นำคม 2561 มี เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ำ เงิ นสด จำนวน
2,780.32 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกต้นงวด เป็ นเงิน 2.94 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของกำไร
ประจำงวด

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร

3

