
 

 
 

 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
 

 

กำรวเิครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร  1 
 

การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 

1.  ผลการด าเนินงาน   

1.1  รายได้จากการขาย 

  บริษทัฯ มียอดขำยรวมส ำหรับไตรมำสท่ี 2/2560 และ 2/2559 จ ำนวน 3,038.75 ลำ้นบำท และ  
3,099.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.95 แต่ส ำหรับยอดขำยคร่ึงปีแรกของปี 2560 บริษทัฯ มี
ยอดขำยรวมอยูท่ี่ 6,305.89 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 292.95 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 4.87 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปี 2559  
  เม่ือแยกวเิครำะห์ยอดขำยตำมประเภทสินคำ้และพื้นท่ี พบวำ่ รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ในประเทศ
ส ำหรับไตรมำสท่ี 2/2560 มียอดขำยลดลง ร้อยละ 6.22 ในขณะท่ียอดขำยต่ำงประเทศเพิ่มข้ึน ร้อยละ 11.82 
สำเหตุหลกัมำจำก ในไตรมำสท่ีสอง ประเทศไทยมีวนัหยุดค่อนขำ้งเยอะ ประกอบกบัผูบ้ริโภคชะลอกำรใชจ่้ำย 
ส ำหรับยอดขำยต่ำงประเทศท่ีปรับตวัดีข้ึนมำจำกสภำวะเศรษฐกิจเร่ิมปรับตวัดีข้ึน ท ำใหผู้บ้ริโภคมีก ำลงัซ้ือมำก
ข้ึน อยำ่งไรก็ตำมสัดส่วนกำรกระจำยสินคำ้ไปยงัตลำดในภูมิภำคต่ำงๆ ยงัคงใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนำ้ และตลำด
ในกลุ่มประเทศเอเชียยงัคงมีสัดส่วนต่อยอดขำยทั้งหมดสูงท่ีสุด  

1.2  ต้นทุนขาย  

  ตน้ทุนขำยส ำหรับไตรมำสท่ี 2/2560 มีจ ำนวน 2,165.23 ลำ้นบำท ลดลง 26.00 ลำ้นบำท  หรือร้อยละ 
1.19 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนักบัปีก่อน เน่ืองจำกกำรใชว้ตัถุดิบและบรรจุภณัฑใ์นกำรผลิตลดลงตำม
ยอดขำย และเม่ือเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนตน้ทุนขำยต่อยอดขำย เท่ำกบัร้อยละ 71.25 ซ่ึงสูงกวำ่ช่วงเดียวกนักบัปี
ก่อนหนำ้ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 70.70 เน่ืองจำกรำคำน ้ำมนัปำลม์ปรับตวัเพิ่มข้ึน 

1.3  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

  ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ส ำหรับไตรมำสท่ี 2/2560 มีจ ำนวน 427.49 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 30.75 
ลำ้นบำท คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.75 ค่ำใชจ่้ำยท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มงบส่งเสริมกำรขำยและ
กำรโฆษณำ อยำ่งไรก็ตำมอตัรำค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้อยู่
ท่ี ร้อยละ 12.84 ของรำยไดร้วม ซ่ึงเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ยจำกปีก่อนหนำ้  

1.4  ก าไรสุทธิ  

  บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิส ำหรับไตรมำสท่ี 2/2560 จ ำนวน 648.30 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 86.06 ลำ้นบำท  คิด
เป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.31 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน และมีอตัรำก ำไรสุทธิอยูท่ี่ระดบัร้อยละ   
19.47 ของรำยไดร้วม ซ่ึงมีสำเหตุหลกัมำจำก กำรเพิ่มข้ึนของยอดรำยไดอ่ื้น ซ่ึงส่วนใหญ่มำจำกกำรขำยหุ้น PR 
ออกใหห้มดก่อนกำรควบรวมกิจกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมเกณฑข์อง พรบ.บริษทัมหำชน และเม่ือพิจำรณำผล
ประกอบกำรรำยคร่ึงปี บริษทัฯ สำมำรถท ำก ำไรสุทธิประจ ำงวดคร่ึงปี 2560 จ ำนวน 1,228.02 ลำ้นบำท ซ่ึง
เพิ่มข้ึน 194.36 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 18.80 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อนหนำ้  
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2. ฐานะการเงิน   
  

    2.1   สินทรัพย์  

  สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 มีจ ำนวน 21,202.62 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกส้ินปีก่อน 
จ ำนวน 638.06 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 3.10 ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพยห์ลกัท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ สินทรัพยถ์ำวรรวม 
12,074.29 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 56.95 ของสินทรัพยร์วม สินทรัพยห์มุนเวยีน 9,128.33 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อย
ละ 43.05 ของสินทรัพยร์วม โดยรำยกำรหลกัท่ีเพิ่มข้ึนมำจำก รำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ซ่ึงเป็น
ผลมำจำกก ำไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึน 

 2.2   หนีสิ้นรวม  

  หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มิถุนำยน 2560 มีจ ำนวน 2,791.19 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลงจำกปลำยปี 
2559 จ ำนวน 99.49 ลำ้นบำท โดยสำเหตุหลกัมำจำกรำยกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้และโบนสัคำ้งจ่ำยลดลง อยำ่งไรก็ตำม
หน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน ในขณะท่ีรำยกำรหน้ีสินระยะยำวมีสัดส่วนเพียง ร้อยละ 
45.38 ของหน้ีสินทั้งหมด และอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำกบั 0.163 เท่ำ 

 2.3   ส่วนของผู้ถือหุ้น  

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีจ ำนวน 18,411.43 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำก
ส้ินปี 2559 เป็นจ ำนวน 725.22 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 4.10 เน่ืองจำกบริษทัฯ มีก ำไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึน  

3. สภาพคล่อง   

 งวดไตรมำสสองของปี 2560 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนและกิจกรรม
ลงทุน จ ำนวน 890.40 ลำ้นบำท และ 1,416.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกำรจดัหำเงิน 
จ ำนวน 416.13 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 3,680.10 ลำ้น
บำท เพิ่มข้ึนจำกตน้งวด เป็นเงิน 1,892.23 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิ่มข้ึนของก ำไร และกำรคงเงิน
สดไวส้ ำหรับกำรเสนอซ้ือหุ้น บมจ.เพรซิเดนทเ์บเกอร่ี 


