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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) 

คําอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

สําหรับไตรมาสท ี  สินสุดวันท ี  มีนาคม  

1. ผลการดําเนินงาน 

สําหรับผลการดาํเนินงานไตรมาสที  สินสุดวนัที  มีนาคม  เทียบจากงวดเดียวกนัของปี  

โดยมีกาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ .  ลา้นบาท ลดลง เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมี

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ .  ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ .  ดัง

รายละเอียดงบกาํไรขาดทุนอยา่งยอ่ ดงันี 

 
 

1.1 รายได้จากการขาย 

บริษทัฯ มียอดขายรวมสําหรับไตรมาสที /  และ /  จาํนวน , .  ล้านบาท และ  

, .  ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นเพมิขึนร้อยละ .   

 

 

หน่วย : ล้านบาท

เปลยีนแปลง (%)

2565 2564

รายไดจ้ากการขาย 6,156.36                5,791.50                364.86 6.30                       

ตน้ทุนขาย 4,380.01                3,820.85                559.16 14.63                     

กาํไรขนัตน้ 1,776.35                1,970.65                (194.30) (9.86)                      

อตัรากาํไรขนัตน้ 28.85% 34.03% (5.18%)

รายไดเ้งินปันผล 29.82                     24.48                     5.34 21.81                     

รายไดอื้น 37.23                     63.02                     (25.79) (40.92)                    

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 984.85                   971.09                   13.76 1.42                       

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 858.55                   1,087.07                (228.52) (21.02)                    

สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัรว่มและการรว่มคา้ 41.48                     85.28                     (43.80) (51.36)                    

รายไดท้างการเงิน 98.74                     65.44                     33.30 50.89                     

ตน้ทุนทางการเงิน (0.87) (0.66) 0.21 31.82                     

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ (121.58) (150.59) (29.01) (19.26)                    

สว่นทีเป็นของผูม้สีว่นไดเ้สียทีไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 267.56                   241.46                   26.10 10.81                     

กาํไรสว่นทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 608.75                   845.08                   (236.33) (27.97)                    

มกราคม - มีนาคม
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เมือแยกวิเคราะห์ยอดขาย ไตรมาสที /  เทียบกบั ไตรมาสที /  ตามประเภทสินคา้และ

พนืที พบวา่ รายไดจ้ากการขายสินคา้บะหมีและอาหารกึงสาํเร็จรูปในประเทศและต่างประเทศมียอดขายเพิมขึน 

ร้อยละ 2.61 และร้อยละ 9.03  มีสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจทียงัคงชะลอตวั ส่วนสินคา้เบเกอรีมียอดขาย

เพมิขึน .  ตามลาํดบั  จากการปรับราคาสินคา้เบเกอรีบางรายการตามตน้ทุนวตัถุดิบทีเพมิขึน และนาํผลไมมี้

ยอดขายเติบโตขึนร้อยละ .   

สําหรับรายได้อืนและส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนลดลง มีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนราคาวตัถุดิบ

ปรับตวัสูงขึน 

.   ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขายสําหรับไตรมาสที /  มีจาํนวน , .  ลา้นบาท เพิมขึน .  ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ .  เมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันกบัปีก่อน เนืองจากราคาวตัถุดิบหลักปรับตวัสูงขึนมาก   

สัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขาย สาํหรับไตรมาสที /  อยูท่ี ร้อยละ .  ซึงสูงกวา่ช่วงเดียวกนักบั

ปีก่อนหนา้ซึงอยูท่ีร้อยละ . .  

.   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สําหรับไตรมาสที /  มีจาํนวน  .  ล้านบาท เพิมขึน  

.  ลา้นบาท คิดเป็นเพิมขึนร้อยละ .  เมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อน ค่าใชจ่้ายทีเพิมขึน

สาเหตุหลกัเกิดจาก ค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิมขึน ประกอบกบัค่าระวางเรือมีการปรับตวัสูงขึนมาก รวมทงั

ราคานาํมนัในการขนส่งสินคา้ทีปรับเพิมสูงขึน เมือเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อ

รายไดจ้ากการขายสาํหรับไตรมาสที /  และ /  เท่ากบัร้อยละ .  และ .  ตามลาํดบั.  

 

 

 ประเทศไทย  ประเทศอืน  ๆ  ประเทศไทย  ประเทศอืนๆ  ประเทศไทย  ประเทศอืนๆ  ประเทศไทย  ประเทศอืน  ๆ  ประเทศไทย  ประเทศอืนๆ  ประเทศไทย  ประเทศอืนๆ 

 บะหมแีละอาหารกงึสําเร็จรูป  ขนมปังกรอบ  เบเกอรี  บรรจุภณัฑ์  นาํผลไม้  อืน  ๆ

ไตรมาส 1 ปี 2565 2,343.90 1,223.08 188.46 6.72 1,740.30 - 277.94 7.13 53.60 230.49 84.74 -

ไตรมาส 1 ปี 2564 2,284.39 1,121.75 192.61 9.68 1,581.89 - 283.26 1.97 49.55 220.68 45.72 -
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.   กาํไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ สาํหรับไตรมาสที /  จาํนวน  .  

ลา้นบาท ลดลง  .  ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ . % เมือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน ซึงเป็น

สาเหตุมาจาก ตน้ทุนราคาวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารปรับตวัสูงขึน และเมือพิจารณาอตัรากาํไร

สุทธิอยูที่ระดบัร้อยละ .  ตาํกวา่ไตรมาสที /  ซึงอยูที่ร้อยละ . .   

 

2. ฐานะการเงิน 

สําหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  มีนาคม  ของกลุ่มบริษทัฯ มีการเปลียนแปลงไปเมือ

เทียบกบั ณ วนัที  ธนัวาคม  ดงันี  

2.1  สินทรัพย์ 
 

 
 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที  มีนาคม  มีจาํนวน , .  ล้านบาท เพิมขึนจากสินปีก่อน 

จาํนวน , .  ล้านบาท หรือร้อยละ .  ซึงประกอบด้วย สินทรัพย์หลักทีสําคญั ได้แก่ สินทรัพยไ์ม่

หมุนเวยีนรวม , .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของสินทรัพยร์วม สินทรัพยห์มุนเวยีน  , .  ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ . % ของสินทรัพยร์วม โดยรายการหลกัทีเพิมขึนมาจาก รายการเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด และรายการสินคา้คงเหลือเพมิขึนส่วนใหญ่เป็นสินคา้รอส่งใหลู้กคา้.  

 

หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 มีนาคม 2565 ณ 31 มีนาคม 2564 เปลียนแปลง (%)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4,967.34                3,820.25                1,147.09                30.03                     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3,491.76                3,297.84                193.92                   5.88                       

สินคา้คงเหลือ 2,425.56                1,657.14                768.42                   46.37                     

สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวยีนอืน 8,049.52                8,736.74                (687.22)                  (7.87)                      

สินทรัพย์หมนุเวยีนอืน 183.01                   102.69                   80.32                     78.22                     

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 19,117.19              17,614.66              1,502.53                8.53                       

เงินให้กูยื้มและเงินลงทุนในบริษทัรว่มและกจิการรว่มคา้ 3,792.12                3,075.08                717.04                   23.32                     

สินทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวยีนอืน 9,585.41                8,339.00                1,246.41                14.95                     

อสังหาริมทรัพย์เพอืการลงทุน 406.40                   406.40                   -                         -                         

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,453.08                8,906.58                (453.50)                  (5.09)                      

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอืน 239.43                   167.28                   72.15                     43.13                     

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวยีน 22,476.44              20,894.34              1,582.10                7.57                       

รวมสินทรัพย์ 41,593.63              38,509.00              3,084.63                8.01                       

สินทรัพย์รวม
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.   หนีสินรวม 

 
 

หนีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัที  มีนาคม  มีจาํนวน , .  ล้านบาท ซึงเพิมขึนจาก

ปลายปี  จาํนวน  .  ลา้นบาท โดยเงินกูร้ะยะสันจากสถาบนัการเงิน เป็นของบริษทัย่อยแห่งหนึง 

เจา้หนีการคา้และภาษีเงินไดค้า้งจ่าย เป็นรายการทียงัไม่ถึงดีลการชาํระเงิน และหนีสินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ 

จดัเป็นหนีสินหมุนเวียน ในขณะทีรายการหนีสินไม่หมุนเวียนมีสัดส่วนเพียง ร้อยละ . % ของหนีสิน

ทงัหมด และอตัราส่วนของหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่ากบั .  เท่า. 

.   ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที  มีนาคม  ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีจาํนวน  , .  ลา้นบาท เพิมขึนจาก

สินปี  เป็นจาํนวน  , .  ลา้นบาท หรือร้อยละ .  เนืองจากบริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงาน.  
 

3. สภาพคล่อง 

งบกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที  มีนาคม  โดยแยกเป็นรายละเอียดกระแส

เงินสดแต่ละกิจกรรมดงันี 

 

หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 มีนาคม 2565 ณ 31 มีนาคม 2564 เปลยีนแปลง (%)

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 248.01                   -                         248.01                   100.00                   

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2,111.07                1,913.85                197.22                   10.30                     

สว่นของหนีสินตามสัญญาเชา่ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 35.85                     34.63                     1.22                       3.52                       

หนีสินหมนุเวยีนอืน 1,140.46                1,025.00                115.46                   11.26                     

หนีสินไมห่มนุเวยีน 1,032.29                1,057.46                (25.17)                    (2.38)                      

รวมหนีสิน 4,567.68                4,030.94                536.74                   13.32                     

รวมสว่นของผูถื้อหุ้น 37,025.95              34,478.06              2,547.89                7.39                       

หนีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนว่ย : ลา้นบาท

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 558.79                   956.55                   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 582.93                   (822.30)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 236.51                   (9.49)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.52                       0.08

กระแสเงินสดสุทธิ 1,378.75 124.84

มกราคม - มีนาคม




