บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) “TFMAMA”
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 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 กันยำยน 2560 เพื่อสะท้อนฐำนะกำรเงิน ผลกำร
ดำเนินงำนและกระแสเงินสดตำมเนื้ อหำทำงเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ถึงแม้วำ่
รู ปแบบทำงกฎหมำยบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภำยหลังวันที่ 30 กันยำยน 2560 ก็ตำม
1.

ผลกำรดำเนินงำน
1.1 รำยได้ จำกกำรขำย

บริ ษทั ฯ มียอดขำยรวมสำหรับไตรมำสที่ 3/2561 และ 3/2560 จำนวน 5,702.17 ล้ำนบำท และ
5,588.53 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.03 และสำหรับยอดขำยเก้ำเดือนของปี 2561 บริ ษทั ฯ
มียอดขำยรวมอยูท่ ี่ 16,414.64 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 495.50 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 3.11 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วง
เดียวกันของปี 2560
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เมื่อแยกวิเครำะห์ยอดขำย (สำหรับงวดเก้ำเดือน) ตำมประเภทสิ นค้ำและพื้นที่ พบว่ำ รำยได้จำก
กำรขำยสิ นค้ำในประเทศมียอดขำยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.17 ในขณะที่ยอดขำยต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.04
สำเหตุหลักมำจำกบริ ษทั ได้มีกำรทำกิจกรรมทำงกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง ถึงแม้วำ่ สภำวะเศรษฐกิจในประเทศ
ยังอยูใ่ นช่วงชะลอตัว ในขณะที่ตลำดต่ำงประเทศมีกำรฟื้ นตัวจำกปี ก่อนหน้ำ โดยสัดส่ วนกำรกระจำยสิ นค้ำ
บะหมี่และอำหำรสำเร็ จรู ปไปยังตลำดในภูมิภำคต่ำงยยังคงใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้ำ ตลำดในกลุ่มประเทศ
เอเชียยังคงมีสัดส่ วนต่อยอดขำยทั้งหมดสู งที่สุด ในขณะที่ตลำดในกลุ่มยุโรปมีกำรขยำยตัวมำกที่สุด
1.2 ต้ นทุนขำย

ต้นทุนขำยสำหรับไตรมำสที่ 3/2561 มีจำนวน 3,696.47 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 22.35 ล้ำนบำท หรื อ
ร้อยละ 0.61 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันกับปี ก่อ น เนื่องจำก กำรใช้วตั ถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ในกำร
ผลิตเพิ่มขึ้นตำมยอดขำยที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่ วนต้นทุนขำยต่อรำยได้ (สำหรับงวดเก้ำเดือน)
เท่ำกับร้ อยละ 64.83 ซึ่ งต่ ำกว่ำช่ วงเดี ยวกันกับปี ก่อนหน้ำซึ่ งอยู่ที่ร้อยละ 0.91 เนื่ องจำกรำคำวัตถุ ดิบหลัก
ปรับตัวลดลง
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1.3 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร ส ำหรั บไตรมำสที่ 3/2561 มีจำนวน 873.99 ล้ำนบำท ลดลง
61.80 ล้ำ นบำท คิ ดเป็ นลดลงร้ อยละ 6.60 โดยมี ส ำเหตุ หลัก มำจำก กำรลดค่ ำ ใช้จ่ำ ยด้ำ นกำรตลำดและ
ส่ งเสริ มกำรขำย ซึ่ งทำให้อตั รำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรต่อรำยได้จำกกำรขำย คิดเป็ นร้อยละ 15.33
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำซึ่งอยูท่ ี่ ร้อยละ 16.74
1.4 กำไรสุ ทธิ

บริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ สำหรั บไตรมำสที่ 3/2561 จำนวน 889.36 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 124.03 ล้ำน
บำท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.21 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ก่อน และมีอตั รำกำไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ระดับ
ร้อยละ 15.32 ของรำยได้รวม ซึ่ งมี สำเหตุ หลักมำจำก กำรเพิ่มขึ้ นของรำยได้ ในขณะที่บริ ษทั ฯ สำมำรถ
ควบคุมต้นทุนให้อยูใ่ นระดับที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับยอดขำย
กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร

3

บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) “TFMAMA”
2.

ฐำนะกำรเงิน
2.1 สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 มีจำนวน 31,870.53 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ นจำกสิ้ นปี ก่ อน
จำนวน 2,507.36 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 8.54 ซึ่ งประกอบด้วย สิ นทรัพย์หลักที่สำคัญ ได้แก่ สิ นทรัพย์ถำวร
รวม 16,529.53 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 51.86 ของสิ นทรัพย์รวม สิ นทรัพย์หมุนเวียน 15,340.99 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 48.14 ของสิ นทรัพย์รวม โดยรำยกำรหลักที่เพิ่มขึ้นมำจำก รำยกำรเงินสดเพิ่มขึ้น ซึ่ งเตรี ยมไว้
สำหรับกำรจ่ำยค่ำหุ ้นในกำรทำ Tender Offer บมจ.เพรซิ เดนท์เบเกอรี่ สำหรับเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นและเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่เพิ่มขึ้น เป็ นกำรลงทุนในธุ รกิจอสังหำริ มทรัพย์
2.2 หนีส้ ิ นรวม
หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 มีจำนวน 4,772.40 ล้ำนบำท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจำก
ปลำยปี 2560 จำนวน 1,066.44 ล้ำ นบำท โดยสำเหตุ หลัก มำจำกยอดหนี้ จำกรำยกำรเจ้ำ หนี้ ก ำรค้ำ และ
รำยกำรค้ำงจ่ำยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ หนี้ สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดเป็ นหนี้ สินหมุ นเวียน ในขณะที่
รำยกำรหนี้ สินระยะยำวมีสัดส่ วนเพียง ร้อยละ 22.16 ของหนี้ สินทั้งหมด และอัตรำส่ วนของหนี้ สินต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้ เท่ำกับ 0.18 เท่ำ
2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ มีจำนวน 27,098.13 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
จำกสิ้ นปี 2560 เป็ นจำนวน 1,440.92 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 5.62 เนื่องจำกบริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้น
3.

สภำพคล่อง

งวดไตรมำสที่ 3 ของปี 2561 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงิ นสดสุ ทธิ ได้มำจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน จำนวน
4,023.88 ล้ำนบำท มี กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุ น และกิ จกรรมจัดหำเงิ น จำนวน 1,386.94
ล้ำนบำท และ 628.66 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 มีเงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
จำนวน 4,772.22 ล้ำ นบำท เพิ่ ม ขึ้ นจำกต้นงวด เป็ นเงิ น 1,994.85 ล้ำนบำท โดยมี สำเหตุห ลักมำจำกกำร
เพิ่มขึ้นของกำไร ในขณะที่บริ ษทั มีกำรใช้เงิ นสำหรับลงทุนในธุ รกิ จอสังหำริ มทรัพย์เพิ่มขึ้น ประกอบกับ
บริ ษทั ฯ มีกำรจ่ำยปั นผลในระหว่ำงงวด
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