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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 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 กนัยำยน 2560 เพื่อสะทอ้นฐำนะกำรเงิน ผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสดตำมเน้ือหำทำงเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ถึงแมว้ำ่
รูปแบบทำงกฎหมำยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนภำยหลงัวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 ก็ตำม 

 
1. ผลกำรด ำเนินงำน   

1.1 รำยได้จำกกำรขำย 

 
              บริษทัฯ มียอดขำยรวมส ำหรับไตรมำสท่ี 3/2561 และ 3/2560 จ  ำนวน 5,702.17 ลำ้นบำท และ 
5,588.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.03 และส ำหรับยอดขำยเกำ้เดือนของปี 2561 บริษทัฯ 
มียอดขำยรวมอยูท่ี่ 16,414.64 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 495.50 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 3.11 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปี 2560 

 



 

 
 

 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) “TFMAMA” 
 

 

กำรวเิครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร  2 

 

 
                   เม่ือแยกวิเครำะห์ยอดขำย (ส ำหรับงวดเกำ้เดือน) ตำมประเภทสินคำ้และพื้นท่ี พบวำ่ รำยไดจ้ำก
กำรขำยสินคำ้ในประเทศมียอดขำยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.17 ในขณะท่ียอดขำยต่ำงประเทศเพิ่มข้ึน ร้อยละ 12.04  
สำเหตุหลกัมำจำกบริษทัไดมี้กำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดอยำ่งต่อเน่ือง ถึงแมว้ำ่สภำวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ยงัอยูใ่นช่วงชะลอตวั ในขณะท่ีตลำดต่ำงประเทศมีกำรฟ้ืนตวัจำกปีก่อนหนำ้ โดยสัดส่วนกำรกระจำยสินคำ้
บะหม่ีและอำหำรส ำเร็จรูปไปยงัตลำดในภูมิภำคต่ำงยยงัคงใกลเ้คียงกบัปีก่อนหน้ำ ตลำดในกลุ่มประเทศ
เอเชียยงัคงมีสัดส่วนต่อยอดขำยทั้งหมดสูงท่ีสุด ในขณะท่ีตลำดในกลุ่มยโุรปมีกำรขยำยตวัมำกท่ีสุด 

1.2 ต้นทุนขำย 

 
                    ตน้ทุนขำยส ำหรับไตรมำสท่ี 3/2561 มีจ  ำนวน 3,696.47 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 22.35 ลำ้นบำท หรือ
ร้อยละ 0.61 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนักบัปีก่อ น เน่ืองจำก กำรใชว้ตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ในกำร
ผลิตเพิ่มข้ึนตำมยอดขำยท่ีเพิ่มข้ึน แต่เม่ือเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนตน้ทุนขำยต่อรำยได ้(ส ำหรับงวดเกำ้เดือน) 
เท่ำกบัร้อยละ 64.83 ซ่ึงต ่ำกว่ำช่วงเดียวกนักบัปีก่อนหน้ำซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 0.91 เน่ืองจำกรำคำวตัถุดิบหลกั
ปรับตวัลดลง  
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1.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

 
      ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ส ำหรับไตรมำสท่ี 3/2561 มีจ ำนวน 873.99 ล้ำนบำท ลดลง 

61.80 ล้ำนบำท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.60 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก กำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรตลำดและ
ส่งเสริมกำรขำย ซ่ึงท ำให้อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย คิดเป็นร้อยละ 15.33 
ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ซ่ึงอยูท่ี่ ร้อยละ 16.74  

1.4 ก ำไรสุทธิ 

 
                     บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิส ำหรับไตรมำสท่ี 3/2561 จ  ำนวน 889.36 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน 124.03 ลำ้น
บำท  คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.21 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน และมีอตัรำก ำไรสุทธิอยูท่ี่ระดบั
ร้อยละ 15.32 ของรำยได้รวม ซ่ึงมีสำเหตุหลกัมำจำก กำรเพิ่มข้ึนของรำยได้ ในขณะท่ีบริษทัฯ สำมำรถ
ควบคุมตน้ทุนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีต ่ำลงเม่ือเทียบกบัยอดขำย 
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2.          ฐำนะกำรเงิน 

             2.1 สินทรัพย์ 

                   สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 มีจ ำนวน 31,870.53 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกส้ินปีก่อน 
จ ำนวน 2,507.36 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 8.54 ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพยห์ลกัท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ สินทรัพยถ์ำวร
รวม 16,529.53 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 51.86 ของสินทรัพยร์วม สินทรัพยห์มุนเวียน 15,340.99 ลำ้นบำท 
คิดเป็นร้อยละ 48.14 ของสินทรัพยร์วม โดยรำยกำรหลกัท่ีเพิ่มข้ึนมำจำก รำยกำรเงินสดเพิ่มข้ึน ซ่ึงเตรียมไว้
ส ำหรับกำรจ่ำยค่ำหุ้นในกำรท ำ Tender Offer บมจ.เพรซิเดนทเ์บเกอร่ี ส ำหรับเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเพิ่มข้ึน เป็นกำรลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์ 

2.2 หนีสิ้นรวม 

       หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 มีจ ำนวน 4,772.40 ลำ้นบำท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจำก
ปลำยปี 2560 จ  ำนวน 1,066.44 ล้ำนบำท โดยสำเหตุหลักมำจำกยอดหน้ีจำกรำยกำรเจ้ำหน้ีกำรค้ำ และ
รำยกำรคำ้งจ่ำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ หน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ในขณะท่ี
รำยกำรหน้ีสินระยะยำวมีสัดส่วนเพียง ร้อยละ 22.16 ของหน้ีสินทั้งหมด และอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ เท่ำกบั 0.18 เท่ำ 

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

       ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีจ ำนวน 27,098.13 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน
จำกส้ินปี 2560 เป็นจ ำนวน 1,440.92 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 5.62 เน่ืองจำกบริษทัฯ มีก ำไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึน  

3. สภำพคล่อง 

              งวดไตรมำสท่ี 3 ของปี 2561 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 
4,023.88 ล้ำนบำท มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหำเงิน จ ำนวน 1,386.94 
ลำ้นบำท และ 628.66 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
จ ำนวน 4,772.22 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกต้นงวด เป็นเงิน 1,994.85 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำร
เพิ่มข้ึนของก ำไร ในขณะท่ีบริษทัมีกำรใช้เงินส ำหรับลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพยเ์พิ่มข้ึน ประกอบกบั
บริษทัฯ มีกำรจ่ำยปันผลในระหวำ่งงวด  


