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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำหรับไตรมำสที ่1 ส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 

1. ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 เทียบจำกงวดเดียวกนัของปี 
2563 โดยมีก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 845.08 ลำ้นบำท ลดลง เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนท่ีมีก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,005.85 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลงร้อยละ 
15.98 ดงัรำยละเอียดงบก ำไรขำดทุนอยำ่งยอ่ ดงัน้ี 

 

 
  

1.1 รำยได้จำกกำรขำย 

บริษทัฯ มียอดขำยรวมส ำหรับไตรมำสท่ี 1/2564 และ 1/2563 จ ำนวน 5,791.50 ลำ้นบำท และ  
5,911.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.03  

หน่วย : ล้านบาท

เปลี่ยนแปลง (%)

2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 5,791.50                             5,911.55                       (120.05) (2.03%)

ตน้ทุนขาย 3,820.85                             3,752.62                       68.23 1.82%

ก าไรขั้นตน้ 1,970.65                             2,158.93                       (188.28) (8.72%)

อตัราก าไรขั้นตน้ 34.03% 36.52% (2.49%)

รายไดเ้งินปันผล 24.48                                  20.48                             4.00 19.56%

รายไดอ่ื้น 63.02                                  67.50                             (4.47) (6.63%)

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 971.09                                912.21                          58.88 6.45%

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,087.07                             1,334.69                       (247.62) (18.55%)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 85.28                                  76.54                             8.74 11.41%

รายไดท้างการเงิน 65.44                                  70.90                             (5.46) (7.71%)

ตน้ทุนทางการเงิน (0.66) (0.75) (0.09) (12.19%)

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (150.59) (175.08) (24.49) (13.99%)

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 241.46                                300.46                          (59.00) (19.64%)

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 845.08                                1,005.85                       (160.77) (15.98%)

มกราคม - มนีาคม
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เม่ือแยกวิเครำะห์ยอดขำย ไตรมำสท่ี 1/2564 เทียบกบั ไตรมำสท่ี 1/2563 ตำมประเภทสินคำ้
และพื้นท่ี พบว่ำ รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้บะหม่ีและอำหำรก่ึงส ำเร็จรูปยงัมีอตัรำกำรเติบโตท่ีดีจำกกำรแพร่
ระบำดของ Covid-19 ซ่ึงกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจโดยรวม โดยมียอดขำยในประเทศเพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.91 
ขณะท่ีต่ำงประเทศ มียอดขำยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 13.05  ในขณะท่ียอดขำยสินคำ้ประเภทอ่ืนยงัคงได้รับ
ผลกระทบเชิงลบจำกกำรระบำดของโรค Covid-19 โดยเฉพำะสินคำ้เบเกอร่ีและน ้ ำผลไม ้มียอดขำยลดลง
ร้อยละ 11.77 และร้อยละ 10.39 ตำมล ำดบั 

ส ำหรับรำยไดอ่ื้นมีจ ำนวนลดลง 4.47 ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัมำจำก กำรปรับมูลค่ำตรำสำรทำง
กำรเงินซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน TFRS9 

1.2  ต้นทุนขำย 

ตน้ทุนขำยส ำหรับไตรมำสท่ี 1/2564 มีจ ำนวน 3,820.85 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 68.23 ลำ้นบำท หรือ
ร้อยละ 1.82 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนักบัปีก่อน  เน่ืองจำกรำคำวตัถุดิบหลกัโดยเฉพำะน ้ ำมนั
ปำลม์ปรับตวัสูงข้ึนมำก  สัดส่วนตน้ทุนขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย ส ำหรับไตรมำสท่ี 1/2564 อยู่ท่ี ร้อยละ 
65.97 ซ่ึงสูงกวำ่ช่วงเดียวกนักบัปีก่อนหนำ้อยูท่ี่ร้อยละ 63.48.  

1.3  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ส ำหรับไตรมำสท่ี 1/2564 มีจ ำนวน 971.09 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน  
58.88 ลำ้นบำท คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.45 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนักบัปีก่อน ค่ำใชจ่้ำยท่ีเพิ่มข้ึน
สำเหตุหลกัเกิดจำก ค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งออกเพิ่มข้ึนตำมยอดขำยต่ำงประเทศท่ีเพิ่มข้ึนประกอบกบัค่ำระวำง
เรือมีกำรปรับตัวสูงข้ึนมำก จำกผลกระทบกำรขำดแคลนตู้ขนส่งสินคำ้ เม่ือเปรียบเทียบเป็นสัดส่วน
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยส ำหรับไตรมำสท่ี 1/2564 และ1/2563 เท่ำกบัร้อยละ 
16.77 และ 15.43 ตำมล ำดบั.  
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1.4  ก ำไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิ ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ส ำหรับไตรมำสท่ี 1/2564 จ ำนวน 
845.08 ลำ้นบำท ลดลง 160.77 ลำ้นบำท คิดเป็นลดลงร้อยละ 15.98 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปี
ก่อน ซ่ึงเป็นสำเหตุมำจำก บริษทัฯ มียอดขำยโดยรวมลดลง ในขณะท่ีรำคำวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึน อยำ่งไรก็
ตำมเม่ือพิจำรณำอตัรำก ำไรสุทธิอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 14.02 ซ่ึงต ่ำกวำ่ไตรมำสท่ี 1/2563 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 16.36.   

 
2. ฐำนะกำรเงิน 

ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ของกลุ่มบริษทัฯ มีกำรเปล่ียนแปลงไปเม่ือ
เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ดงัน้ี  

2.1  สินทรัพย์ 
 

 
 
สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 มีจ ำนวน 38,509 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกส้ินปีก่อน 

จ ำนวน 1,092.43 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 2.92 ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพยห์ลกัท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนรวม 20,894.34 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 54.26 ของสินทรัพยร์วม สินทรัพยห์มุนเวียน 17,614.66 
ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 45.74 ของสินทรัพยร์วม โดยรำยกำรหลกัท่ีเพิ่มข้ึนมำจำก รำยกำรเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน จำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และ
รำยกำรสินคำ้คงเหลือเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นสินคำ้รอส่งใหลู้กคำ้.  

 

 

หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 มนีาคม 2564 ณ 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง (%)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,820.26                             3,695.42                       124.84                      3.38%

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,297.84                             3,237.73                       60.11                         1.86%

สินคา้คงเหลือ 1,657.14                             1,420.94                       236.20                      16.62%

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 8,736.74                             7,766.74                       969.99                      12.49%

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 102.69                                104.36                          (1.67)                         (1.60%)

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 17,614.66                          16,225.19                     1,389.47                   8.56%

เงินให้กูย้มืและเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 3,075.08                             3,056.45                       18.63                         0.61%

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 8,339.00                             8,460.70                       (121.71)                     (1.44%)

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 406.40                                406.40                          -                             -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,906.58                             9,051.89                       (145.31)                     (1.61%)

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 167.28                                215.94                          (48.66)                       (22.53%)

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 20,894.34                          21,191.38                     (297.04)                     (1.40%)

รวมสินทรัพย์ 38,509.00                          37,416.57                     1,092.43                   2.92%

สินทรัพย์รวม
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2.2  หนีสิ้นรวม 

 

 
 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 มีจ ำนวน 4,030.94 ลำ้นบำท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจำก
ปลำยปี 2563 จ ำนวน 5.82 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่มำจำกรำยกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้และภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย ซ่ึงเป็น
รำยกำรท่ียงัไม่ถึงดีลกำรช ำระเงิน และหน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ในขณะท่ี
รำยกำรหน้ีสินระยะยำวมีสัดส่วนเพียง ร้อยละ 26.23 ของหน้ีสินทั้งหมด และอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้  เท่ำกบั 0.12 เท่ำ. 

2.3  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีจ ำนวน 34,478.06 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน
จำกส้ินปี 2563 เป็นจ ำนวน 1,086.61 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 3.25 เน่ืองจำกบริษทัฯ มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน.  

3. สภำพคล่อง 

งบกระแสเงินสดส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 โดยแยกเป็นรำยละเอียด
กระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดงัน้ี  

 
 

หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 มนีาคม 2564 ณ 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง (%)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,913.85                             1,781.04                       132.81                      7.46%

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 34.63                                  36.63                             (2.00)                         (5.46%)

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,025.00                             1,120.58                       (95.58)                       (8.53%)

หน้ีสินไมห่มนุเวียน 1,057.46                             1,086.87                       (29.41)                       (2.71%)

รวมหน้ีสิน 4,030.94                             4,025.12                       5.82                           0.14%

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 34,478.06                          33,391.45                     1,086.61                   3.25%

หนีสิ้นรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 956.55                                959.25                          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (822.30) (65.81)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน (9.49) (15.82)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.08 20.61

กระแสเงินสดสุทธิ 124.84 898.23

มกราคม - มนีาคม
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บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 956.55 ลำ้นบำท มีกระแสเงิน
สดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน และกำรจดัหำเงิน จ ำนวน 822.30 ลำ้นบำท และ 9.49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ณ 
วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 3,820.26 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกตน้งวด 
เป็นเงิน 124.84 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกบริษทัฯ มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และจดัสรรไปลงทุนใน
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ซ้ือท่ีดินและเคร่ืองจกัรเพิ่มข้ึน. 
 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

               ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

 

            (นำยวสนัต ์บุญสมัพนัธ์กิจ) 

               ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงินและกำรลงทุน (CFO) 

 

วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2564 


