บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 รายได้ จากการขาย
บริ ษทั ฯ มียอดขำยรวมสำหรับไตรมำสที่ 2/2560 และ 2/2559 จำนวน 3,038.75 ล้ำนบำท และ
3,099.23 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นลดลงร้อยละ 1.95 แต่สำหรับยอดขำยครึ่ งปี แรกของปี 2560 บริ ษทั ฯ มี
ยอดขำยรวมอยูท่ ี่ 6,305.89 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 292.95 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 4.87 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2559
เมื่อแยกวิเครำะห์ยอดขำยตำมประเภทสิ นค้ำและพื้นที่ พบว่ำ รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำในประเทศ
สำหรับไตรมำสที่ 2/2560 มียอดขำยลดลง ร้อยละ 6.22 ในขณะที่ยอดขำยต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.82
สำเหตุหลักมำจำก ในไตรมำสที่สอง ประเทศไทยมีวนั หยุดค่อนข้ำงเยอะ ประกอบกับผูบ้ ริ โภคชะลอกำรใช้จ่ำย
สำหรับยอดขำยต่ำงประเทศที่ปรับตัวดีข้ ึนมำจำกสภำวะเศรษฐกิจเริ่ มปรับตัวดีข้ ึน ทำให้ผบู ้ ริ โภคมีกำลังซื้ อมำก
ขึ้น อย่ำงไรก็ตำมสัดส่ วนกำรกระจำยสิ นค้ำไปยังตลำดในภูมิภำคต่ำงๆ ยังคงใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้ำ และตลำด
ในกลุ่มประเทศเอเชียยังคงมีสัดส่ วนต่อยอดขำยทั้งหมดสู งที่สุด
1.2 ต้ นทุนขาย
ต้นทุนขำยสำหรับไตรมำสที่ 2/2560 มีจำนวน 2,165.23 ล้ำนบำท ลดลง 26.00 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ
1.19 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันกับปี ก่อน เนื่องจำกกำรใช้วตั ถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ในกำรผลิตลดลงตำม
ยอดขำย และเมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่ วนต้นทุนขำยต่อยอดขำย เท่ำกับร้อยละ 71.25 ซึ่ งสู งกว่ำช่วงเดียวกันกับปี
ก่อนหน้ำซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 70.70 เนื่องจำกรำคำน้ ำมันปำล์มปรับตัวเพิ่มขึ้น
1.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร สำหรับไตรมำสที่ 2/2560 มีจำนวน 427.49 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 30.75
ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.75 ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น ส่ วนหนึ่งเป็ นผลมำจำกกำรเพิ่มงบส่ งเสริ มกำรขำยและ
กำรโฆษณำ อย่ำงไรก็ตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรต่อรำยได้จำกกำรขำย เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำอยู่
ที่ ร้อยละ 12.84 ของรำยได้รวม ซึ่ งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจำกปี ก่อนหน้ำ
1.4 กาไรสุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ สำหรับไตรมำสที่ 2/2560 จำนวน 648.30 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 86.06 ล้ำนบำท คิด
เป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.31 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ก่อน และมีอตั รำกำไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ระดับร้อยละ
19.47 ของรำยได้รวม ซึ่งมีสำเหตุหลักมำจำก กำรเพิ่มขึ้นของยอดรำยได้อื่น ซึ่ งส่ วนใหญ่มำจำกกำรขำยหุ ้น PR
ออกให้หมดก่อนกำรควบรวมกิจกำร เพื่อให้เป็ นไปตำมเกณฑ์ของ พรบ.บริ ษทั มหำชน และเมื่อพิจำรณำผล
ประกอบกำรรำยครึ่ งปี บริ ษทั ฯ สำมำรถทำกำไรสุ ทธิ ประจำงวดครึ่ งปี 2560 จำนวน 1,228.02 ล้ำนบำท ซึ่ง
เพิ่มขึ้น 194.36 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 18.80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ก่อนหน้ำ
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2. ฐานะการเงิน
2.1 สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 มีจำนวน 21,202.62 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้ นปี ก่อน
จำนวน 638.06 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 3.10 ซึ่ งประกอบด้วย สิ นทรัพย์หลักที่สำคัญ ได้แก่ สิ นทรัพย์ถำวรรวม
12,074.29 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 56.95 ของสิ นทรัพย์รวม สิ นทรัพย์หมุนเวียน 9,128.33 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อย
ละ 43.05 ของสิ นทรัพย์รวม โดยรำยกำรหลักที่เพิ่มขึ้นมำจำก รำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ซึ่ งเป็ น
ผลมำจำกกำไรสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้น
2.2 หนีส้ ิ นรวม
หนี้สินรวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 มิถุนำยน 2560 มีจำนวน 2,791.19 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกปลำยปี
2559 จำนวน 99.49 ล้ำนบำท โดยสำเหตุหลักมำจำกรำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำและโบนัสค้ำงจ่ำยลดลง อย่ำงไรก็ตำม
หนี้สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดเป็ นหนี้สินหมุนเวียน ในขณะที่รำยกำรหนี้สินระยะยำวมีสัดส่ วนเพียง ร้อยละ
45.38 ของหนี้สินทั้งหมด และอัตรำส่ วนของหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่ำกับ 0.163 เท่ำ
2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ มีจำนวน 18,411.43 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก
สิ้ นปี 2559 เป็ นจำนวน 725.22 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 4.10 เนื่องจำกบริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้น
3. สภาพคล่อง
งวดไตรมำสสองของปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำกกิจกรรมดำเนิ นงำนและกิจกรรม
ลงทุน จำนวน 890.40 ล้ำนบำท และ 1,416.20 ล้ำนบำท ตำมลำดับ มีกระแสเงินสดสุ ทธิใช้ไปในกำรจัดหำเงิน
จำนวน 416.13 ล้ำนบำท ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จำนวน 3,680.10 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นจำกต้นงวด เป็ นเงิน 1,892.23 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของกำไร และกำรคงเงิน
สดไว้สำหรับกำรเสนอซื้ อหุ ้น บมจ.เพรซิ เดนท์เบเกอรี่
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