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ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

1.  ผลการด าเนินงาน 

1.1 รายได้จากการขาย 
บริษทัฯ มียอดขำยรวมส ำหรับปี 2561 จ ำนวน 22,436.89 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 805.94 ลำ้นบำท หรือร้อย

ละ 3.73  เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2560 โดยยอดรำยไดจ้ำกกำรขำยน้ีประกอบดว้ย ยอดขำยจำก PB 
จ ำนวน 7,495.49  ลำ้นบำท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.40  ของยอดขำยรวม โดยยอดขำยในส่วนของเฉพำะกิจกำร 
(TFMAMA) มีกำรเติบโตเพิ่มข้ึนจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ร้อยละ 5.35 สำเหตุหลกัมำจำกกำรเติบโตของ
ตลำดต่ำงประเทศ และกำรเพิ่มสินคำ้ใหม่เขำ้สู่ตลำดอยำ่งต่อเน่ือง ในขณะท่ียอดขำยของ PB มีกำรปรับตวั
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.63 เน่ืองจำกมีกำรปรับรำคำขำยสินคำ้บำงรำยกำร 

1.1.1 รายได้จากการขายแยกตามสายผลติภัณฑ์แต่ละบริษัท 
ธุรกิจของบริษทัฯ มีโครงสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรขำย ดงัต่อไปน้ี 

สำย
ผลิตภณัฑ ์

กลุ่ม
ธุรกิจ 

ด ำเนินกำรโดย % กำรถือ
หุ้นของ
บริษทั 

ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธ.ค. 2559 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % 
บะหม่ีและ
อำหำรก่ึง
ส ำเร็จรูป 

อำหำร บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ 
(TFMAMA) 

- 11,961 53.31 11,273 52.11 10,839 51.26 

บจ.คำลอลไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ (บีดี) 55.00 
บจ.ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ (ฮงักำรี) 65.00 
บจ.เพรซิเดนท ์โครำคุเอน็ 70.00 

เบเกอร่ี อำหำร บมจ.เพรซิเดนทเ์บเกอร่ี 51.99 7,495 33.40 7,449 34.44 7,569 35.80 
ขนมปัง
กรอบ 

อำหำร บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ 
(TFMAMA) 

- 852 3.80 873 4.04 857 4.06 

น ้ำผลไม ้ อำหำร บจ.ไทซนัฟดูส์ 52.08 975 4.35 890 4.11 857 4.05 
บรรจุภณัฑ ์ บรรจุภณัฑ ์ บจ.ไทยอนัเป่ำ ผลิตภณัฑก์ระดำษ 51.00 983 4.38 1,023 4.73 895 4.23 

บจ.ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง 50.10 
อ่ืนๆ วตัถุดิบ บจ.เพรซิเดนท ์ฟลำวมิลล์ 60.00 171 0.76 123 0.57 127 0.60 

 ลงทุน บจ.เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ 70.00 
รวม 22,437 100.00 21,631 100.00 21,144 100.00 

1.1.2 รายได้จากการขายแยกตามสายผลติภัณฑ์แต่ละบริษัทและพืน้ที่ 
▪ บะหมี่และอาหารกึ่งส าเร็จรูป 

    ตลาดในประเทศ 
    มีอตัรำกำรเติบโตส ำหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ท่ีร้อยละ 3.21 เม่ือเทียบ
กบัปีก่อนหนำ้ โดยบะหม่ีก่ึงส ำเร็จรูป(เส้นเหลือง) เติบโตร้อยละ 4.02  โดยมีสำเหตุมำจำกกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์
และกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดอยำ่งต่อเน่ือง และบริษทัมีกำรออกผลิตภณัฑใ์หม่ ซ่ึงไดรั้บกำรตอบรับจำก
ผูบ้ริโภคในระดบัท่ีน่ำพอใจ ในขณะท่ีอำหำรก่ึงส ำเร็จรูป ไดแ้ก่ เส้นขำว โจก๊ และขำ้วตม้ มียอดขำยลดลงร้อยละ 
3.33 ซ่ึงเป็นผลกระทบจำกกำรถูกลดพื้นท่ีวำงสินคำ้ในหำ้งโมเดิร์นเทรด 
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    ตลาดต่างประเทศ 
    มีอตัรำกำรเติบโตส ำหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 13.41 เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนหนำ้ โดยบะหม่ีก่ึงส ำเร็จรูป เติบโตร้อยละ 11.34  และอำหำรก่ึงส ำเร็จรูปอ่ืนๆ มีอตัรำกำรเติบโต
ร้อยละ 23.68 โดยยอดขำยส ำหรับตลำดในภูมิภำคเอเชียยงัคงมีสัดส่วนต่อยอดขำยทั้งหมดสูงสุด ในขณะท่ีตลำด
ในโซนยโุรป มีอตัรำกำรเติบโตท่ีดีท่ีสุดในปีท่ีผำ่นมำ ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรปรับกลยทุธดำ้นกำรตลำดและกำรจดั
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยร่วมกบัตวัแทนจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ ท ำใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นท่ีรู้จกัและ
ยอมรับในตลำดโลกมำกข้ึน 

▪ ผลติภัณฑ์เบเกอร่ี 
    ยอดขำยของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีมียอดขำยส ำหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.63  เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรท่ีบริษทัไดมี้กำรวำงจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์หม่ 
รวมถึงกำรจดัท ำโฆษณำและรำยกำรส่งเสริมกำรขำยอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มยอดขำยและกระจำยสินคำ้ใหท้ัว่ถึง
ผูบ้ริโภคมำกข้ึน ประกอบกบัมีกำรปรับรำคำขำยสินคำ้บำงรำยกำร 

▪ ผลติภัณฑ์อ่ืน 
    ส ำหรับยอดขำยโดยรวมของผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ซ่ึงประกอบดว้ย สินคำ้กลุ่มขนมปังกรอบ 
บรรจุภณัฑ ์น ้ำผลไม ้และอ่ืนๆ ส ำหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีอตัรำกำรเติบโตท่ีร้อยละ 2.48  โดย
ยอดขำยน ้ำผลไมใ้นต่ำงประเทศมีกำรขยำยตวัท่ีดีมำก ในขณะท่ีสินคำ้กลุ่มขนมปังกรอบ บรรจุภณัฑ์ มียอดขำยท่ี
ลดลง เน่ืองจำกสภำวะตลำดท่ีมีกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงมำกข้ึน 
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1.2 ต้นทุนขาย  

  ตน้ทุนขำยส ำหรับงวดปี 2561 มีจ ำนวน 14,528.33 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 173.78 ลำ้นบำท  หรือร้อยละ 
1.21  เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจำก กำรใชว้ตัถุดิบและบรรจุภณัฑใ์นกำรผลิตเพิ่มข้ึน
ตำมยอดขำย ประกอบกบัรำคำแป้งสำลีซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิตมีกำรปรับตวัข้ึนจำกปีก่อนหนำ้ประมำณ
ร้อยละ 10 อยำ่งไรก็ตำมเม่ือเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนตน้ทุนขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย เท่ำกบัร้อยละ 64.75  ซ่ึงต ่ำ
กวำ่ปีก่อนหนำ้ร้อยละ 1.61   

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

  ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร มีจ ำนวน 3,627.78  ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 16.28 ลำ้นบำท คิดเป็นเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 0.45 ค่ำใชจ่้ำยท่ีเพิ่มข้ึน มำจำกค่ำตอบแทนพนกังำน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เบ้ียเล้ียง ท่ีสูงข้ึนตำม
จ ำนวนพนกังำนและฐำนเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึน และค่ำใชจ่้ำยทำงกำรตลำด อยำ่งไรก็ตำมอตัรำค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
และบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยอยูท่ี่ร้อยละ 16.17 ของรำยได ้ซ่ึงลดลงเล็กนอ้ยจำกปีก่อนหนำ้  

1.4 ก าไรสุทธิ  

  ปีท่ีผำ่นมำเป็นอีกปีท่ีบริษทัมีผลประกอบกำรท่ีดี โดยบริษทัสำมำรถท ำก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู ้
ถือหุน้ของบริษทัฯ ไดเ้ป็นจ ำนวน 3,404.40 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 550.91 ลำ้นบำท คิดเป็นเพิ่มข้ึน ร้อยละ 19.31  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน และมีอตัรำก ำไรสุทธิอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 18.97 ของรำยไดร้วม ซ่ึงมีสำเหตุหลกัมำจำก 
ยอดขำยท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีบริษทัฯสำมำรถควบคุมตน้ทุนโดยรวม ใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ำเม่ือเทียบกบัยอดขำย 

2. ฐานะการเงิน 

2.1 สินทรัพย์ 

  สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีจ ำนวน 30,841.57  ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกส้ินปีก่อน จ ำนวน 
1,478.40 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 5.03  ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพยห์ลกัท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ สินทรัพยถ์ำวรรวม 17,448.29 
ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 56.57 ของสินทรัพยร์วม สินทรัพยห์มุนเวยีน 13,393.28 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 43.43 
ของสินทรัพยร์วม โดยรำยกำรหลกัท่ีเพิ่มข้ึนมำจำก รำยกำรเงินสดและรำยกำรเงินลงทุนระยะสั้นท่ีสูงข้ึน จำก
กำรท่ีบริษทัฯมีผลประกอบกำรท่ีดีข้ึน และรำยกำรเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นกำรลงทุนในธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์ 
  ลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทัในปี 2561 มีจ ำนวน 3,693.64  ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.98  ของ
สินทรัพยร์วม เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนร้อยละ 1.87  ซ่ึงสืบเน่ืองมำจำกยอดขำยของบริษทัท่ีเพิ่มข้ึน โดยลูกคำ้รำยใหญ่
ของบริษทัฯส ำหรับกำรขำยในประเทศยงัคงเป็น บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั(มหำชน) มีระยะเวลำในกำรเก็บหน้ี
เฉล่ีย 60 วนั ซ่ึงลดลงจำกปีก่อน 1 วนั นอกจำกน้ีบริษทัฯไดก้นัส ำรองค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ ำนวน  16.27 
ลำ้นบำท ซ่ึงเพียงพอส ำหรับหน้ีท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 3 เดือน โดยภำพรวม ลูกหน้ีกำรคำ้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯช ำระ
หน้ีกำรคำ้ตรงตำมก ำหนด ถึงแมว้ำ่จะมีลูกหน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศบำงรำยท่ีช ำระเงินล่ำชำ้กวำ่ก ำหนดบำ้ง แต่ก็
นบัเป็นสัดส่วนต ่ำมำกเม่ือเทียบกบัลูกหน้ีกำรคำ้ทั้งหมด  
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  ส ำหรับรำยกำรสินคำ้คงเหลือของบริษทัในปี 2561 มีจ ำนวน 1,375.93  ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 4.46  ของสินทรัพยร์วม เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนร้อยละ 1.73 โดยในส่วนของสินคำ้ประเภทบะหม่ีก่ึงส ำเร็จรูปมีอำย ุ
กำรเก็บเฉล่ีย ( Shelf life)  180  วนั ในขณะท่ีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้เฉล่ียของบริษทัอยูท่ี่ 34  วนั 

2.2 หนีสิ้น  

  หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีจ ำนวน 4,018.62  ลำ้นบำท ซ่ึง เพิ่มข้ึนจำก
ปลำยปี 2560 จ ำนวน 312.66 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 8.44  โดยสำเหตุหลกัมำจำกรำยกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้และ
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอ่ืนเพิ่มข้ึน จำกกำรท่ีบริษทัฯมียอดขำยสินคำ้ท่ีเพิ่มข้ึน และรำยกำรท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่จะเป็น
รำยกำรคำ้งจ่ำยเน่ืองจำกยงัไม่ถึงก ำหนดกำรช ำระเงิน อยำ่งไรก็ตำมหน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัเป็นหน้ีสิน
หมุนเวยีน ในขณะท่ีรำยกำรหน้ีสินระยะยำวมีสัดส่วนเพียง ร้อยละ 25.26 ของหน้ีสินทั้งหมด และอตัรำส่วนของ
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่ำกบั 0.18 เท่ำ 

2.3  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ส่วนของผูถื้อหุน้รวม มีจ ำนวน  26,822.96  ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกส้ินปี 2560 
เป็นจ ำนวน 1,165.75 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 4.54 เน่ืองจำกบริษทัฯ มีก ำไรสุทธิเขำ้มำในระหวำ่งงวด ในปี 2561
บริษทัฯมีกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560 งวดคร่ึงปีหลงัจ ำนวน 537.42  ลำ้นบำท และ
จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล จำกผลกำรด ำเนินงำนงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 จ ำนวน  629.73  
ลำ้นบำท บริษทัฯ มีมูลค่ำตำมบญัชีรวมต่อหุน้เพิ่มข้ึน 3.53 บำท จำก 77.82 บำท เป็น 81.35 บำท คิดเป็นร้อยละ 
4.54 

3. สภาพคล่องและความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

3.1 สภาพคล่อง 

  ในปี 2561 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 5,352.36 ลำ้นบำท และ
มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน และจำกกำรจดัหำเงิน จ ำนวน   2,974.07 ลำ้นบำท และ 1,263.48 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน  3,876.09 ลำ้นบำท 
สูงกวำ่ปี 2560 เป็นเงิน 1,098.71 ลำ้นบำท โดยมีสำระส ำคญัดงัน้ี 
  กระแสเงินสดสุทธิรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 5,352.36  ลำ้นบำท สำเหตุหลกัไดม้ำจำกก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,932.52 ลำ้นบำท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจำกปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 16.47 
บริษทัฯมีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกำรลงทุนเป็นจ ำนวน 2,974.07   ลำ้นบำท ส่วนใหญ่จะเป็นกำรลงทุนใน
รำยกำรเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์  ในขณะเดียวกนั
ยงัคงมีกำรลงทุนในรำยกำรซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองจกัรกำรผลิตเพิ่มข้ึน นอกจำกน้ีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจำก
กิจกรรมจดัหำเงินมีจ ำนวน 1,263.48  ลำ้นบำท โดยมีรำยจ่ำยหลกัจำกกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน  1,166.96  ลำ้น
บำท อยำ่งไรก็ดี อตัรำส่วนสภำพคล่องโดยรวมของบริษทัอยูใ่นระดบัท่ีดีมำโดยตลอด โดยในปี 2561 อตัรำส่วน
สภำพคล่องและอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วอยูท่ี่ 4.09 เท่ำ และ 3.61 เท่ำ ตำมล ำดบั ซ่ึงเพิ่มข้ึนจำกปีก่อนหนำ้ 
และCASH CYCLE ของบริษทัอยูท่ี่ 41 วนั 
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3.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

  อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อทุนบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คิดเป็น 0.02 เท่ำ ซ่ึงอยู่
ในระดบัต ่ำ ในขณะท่ีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ียของบริษทัฯ อยูใ่นระดบัสูง โดยอยูท่ี่ 160.17 เท่ำ ซ่ึง
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเสถียรภำพของโครงสร้ำงเงินทุนของบริษทัฯ ในกำรช ำระหน้ี 

4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 

 บริษทัฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีดงัน้ี 
 4.1 ค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี จ  ำนวน 2,760,000 บำท 
 4.2 ค่ำบริกำรอ่ืน ประกอบดว้ย 

4.2.1 ค่ำตรวจสอบตำมเง่ือนไขเฉพำะของบตัรส่งเสริมท่ีก ำหนดโดย 
 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน จ ำนวน 800,000 บำท 


