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บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์  จ ำกดั (มหำชน)     
 กำรวเิครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

         ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที ่2 ปี 2560 
           ส้ินสุดวนัที ่ 30  มิถุนำยน 2560 
 

ผลกำรด ำเนินงำน                 
         ในไตรมาสท่ี  2  ปี  2560   บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขาย จ านวน  364 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน  5.1%  จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  มี
ก าไรส าหรับงวด  จ านวน 146.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.8%  จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีขอ้มูลหลกัท่ีส าคญัดงัน้ี        
    

โครงสร้างรายไดจ้ากการขาย   งวด  Q2/ 2560 % เปล่ียนแปลง 
Y-o-Y 

% เปล่ียนแปลง 
Q-o-Q ลา้นบาท ร้อยละ 

ขายในประเทศ 197.9 54.4 14.9 -2.3 
ขายในประเทศ_เพ่ือส่งออก 16.5 4.5 74.8  82.6 
ขายต่างประเทศ 149.6 41.1 -9.1  12.8 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 364.0 100.0 5.1 5.8 

   
         ปัจจยัหลกัท่ีส่งท าใหผ้ลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี  2  ปี 2560  เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน มีดงัน้ี  

(1) รายไดจ้ากการขายในประเทศ    โดยส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายสินคา้ผา่น   บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั  (มหาชน)   ซ่ึงเป็น 
ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “มาม่า”  รายเดียวในประเทศ  ส าหรับงวดไตรมาสท่ี  2  ปี  2560  มียอดขายใน
ประเทศเพ่ิมข้ึน 14.9%  เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  ซ่ึงเป็นผลจากแนวโนม้การบริโภคในผลิตภณัฑ์เส้นก๋วยเต๋ียวของ
บริษทัฯท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของยอดขายในผลิตภณัฑใ์หม่ 4  รายการ  ไดแ้ก่  มาม่าเส้นหม่ีอบแห้ง  180 กรัม   มาม่าคพัเส้น
เลก็รสตม้ย  า   มาม่าคพัขา้วตม้หมูกระเทียม  และมาม่าโจ๊กคพัรสตม้ย  ากุง้ ท่ีบริษทัเร่ิมจดัจ าหน่ายเม่ือตน้ปี 2560 ปรากฎวา่ไดรั้บการ
ตอบสนองจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี    และบริษทัฯคาดวา่ยอดขายในไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 มีแนวโนม้ท่ีจะยงัคงเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

(2) รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 ลดลง  9.1%  เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน    แต่มีการเติบโต 
เพ่ิมข้ึน 12.8%  เม่ือเทียบกบัไตรมาสแรกท่ีผ่านมา  โดยมีแนวโนม้ท่ีดีจากการปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของสินคา้เดิมในตลาด 
AEC   ยโุรป และออสเตรเลีย  ประกอบกบัมียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากสินคา้ใหม่ในประเทศญ่ีปุ่น  ซ่ึงเป็นสินคา้ในรูปแบบบรรจุภณัฑ์
แบบ economy pack กล่าวคือ สินคา้น้ีจะบรรจุก๋วยเต๋ียวรสผกัชี  3  ซองในหน่ึงชุดเพื่อขายในราคาท่ีประหยดักว่าแบบชามท่ีได้
ออกจ าหน่ายไปแลว้ในปีท่ีผ่านมา  โดยบริษทัฯไดเ้ปิดตวัสินคา้น้ีเป็นคร้ังแรกในงาน Thai Food Festival ท่ีสวนโยโยหงิ  ประเทศ
ญ่ีปุ่น ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2560 โดยในงานจะจดัให้มีการขายอาหารไทยรูปแบบต่างๆกบัผูบ้ริโภคโดยตรง  ซ่ึงผลปรากฎวา่
ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากผูบ้ริโภค  บริษทัฯคาดหวงัว่ายอดขายจากสินคา้ใหม่น้ี จะเพ่ิมโอกาสในการทดลองซ้ือ และเพ่ิม
ความถ่ีในการบริโภคมากข้ึน และบริษทัฯคาดวา่แนวโนม้ธุรกิจดา้นการส่งออกในปีน้ีโดยรวมแลว้จะยงัคงเป็นไปในทิศทางบวก 
นอกจากน้ีบริษทัฯยงัมีโอกาสอีกมากในตลาดโลกส าหรับผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากขา้วในรูปแบบอาหารและรสชาติไทย       ซ่ึงก็จะมี
กลยทุธ์การคา้ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละเขตการคา้ดว้ยเช่นกนั  
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         (3)  ตน้ทุนขาย จ านวน  287.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็น  79%  ของรายไดจ้ากการขาย  ซ่ึงสัดส่วนตน้ทุนขายต่อยอดขายลดลง  
1.4%  เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกัส าคญัจาก ราคาวตัถุดิบเคร่ืองปรุงและราคาวสัดุหีบห่อลดลง ประกอบ
กบัมีการจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีราคาต่อหน่วยสูงในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  
 

    สัดส่วน  ตน้ทุนขาย /รายไดจ้ากการขาย การเปล่ียนแปลง 
Y-o-Y 

การเปล่ียนแปลง 
Q-o-Q งวด  Q2 / 2560 

ต้นทุนขำยรวม 79.0 % -1.4% 0.6% 

 ตน้ทุนขายในประเทศ 90.8 % -3.2% 1.9% 

 ตน้ทุนขายในประเทศ_เพ่ือส่งออก 63.3 % -5.8% -0.6% 

 ตน้ทุนขายต่างประเทศ 65.2 % -1.7% 1.9% 
        (4)   ค่าใชจ่้ายในการขาย จ านวน 7.8 ลา้นบาท  ลดลง 27%  จากงวดเดียวกนัของปีก่อน   เน่ืองมาจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมการขาย และค่านายหนา้ลดลงตามสดัส่วนของยอดขายต่างประเทศ 
        (5)  ค่าใชจ่้ายบริหาร จ านวน  40.8  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน  8.9%  จากงวดเดียวกนัของปีก่อน   มาจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงาน  
และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการด าเนินการเร่ืองควบบริษทัเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวของปีก่อน       
        (6)  ก าไรส าหรับงวด  จ านวน 146.8  ลา้นบาท   คิดเป็นก าไรต่อหุ้น เท่ากบั 0.98 บาท    โดยก าไรส าหรับงวดดงักล่าวเพ่ิมข้ึน  
คิดเป็น  1.8%  จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ประกอบดว้ย  ก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯจ านวน  28.7 ลา้นบาท   ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
จาก  20.4 ลา้นบาท  หรือ  40.6%  และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  2  แห่ง มีจ านวนรวมสุทธิ 118.1 ลา้นบาท  ลดลง  
4.6 %  ประกอบดว้ย ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน  บมจ.เพรซิเดนทเ์บเกอร่ี (PB) จ านวน 118.3 ลา้นบาท     และส่วนแบ่งขาดทุน
จากเงินลงทุนใน บจก.ไทยอินสแตนทโ์พรดกัส์ (TIP) จ านวน 0.2 ลา้นบาท   
   

             ก าไรส าหรับงวด :- 
       

งวด Q2 / 2560 % เปล่ียนแปลง 
Y-o-Y 

% เปล่ียนแปลง 
Q-o-Q ลา้นบาท ร้อยละ 

ก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯ 28.7 19.5 40.6 17.4 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน - บ.ร่วม PB 118.3 80.6 -4.8 -1.0 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน - บ.ร่วม TIP* -0.2 -0.1 -62.0 -67.8 
                      รวม 146.8 100.0 1.8 2.4 

EBITDA   175.9 2.0 2.8 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  0.98  บำท   

 
  ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวดสะสม 6  เดือน ปี 2560  (ม.ค. – ม.ิย. 2560)   
        บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขาย  จ านวน 708.2 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน  9.5 %   จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  มีก าไรส าหรับงวด  จ านวน   
    290.1 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 4.3% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  ดงัน้ี 

 รายไดจ้ากการขายในประเทศ  เพ่ิมข้ึน 18.5%  ส่วนรายไดจ้ากการขายในประเทศ_เพ่ือส่งออก เพ่ิมข้ึน 19.7%  และรายได ้
จากขายต่างประเทศ  ลดลง 1.7%  เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
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 ตน้ทุนขาย งวด 6  เดือน ปี 2560 จ านวน  557.7  ลา้นบาท หรือคิดเป็น 78.7 %  ของรายไดจ้ากการขาย  ซ่ึงลดลง  2.0 %   
เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

  สดัส่วน ตน้ทุนขาย /รายไดจ้ากการขาย การเปล่ียนแปลง 
งวด  ม.ค. – มิ.ย.  2560 Y-o-Y  

ต้นทุนขำยรวม 78.7 % -2.0 % 

 ตน้ทุนขายในประเทศ 89.9 % -3.6 % 

 ตน้ทุนขายในประเทศ_เพ่ือส่งออก 63.5 % -10.6 % 

 ตน้ทุนขายต่างประเทศ 64.3 % -2.0 % 

 ก าไรส าหรับงวด  6  เดือน ปี 2560  รวมจ านวน  290.1 ลา้นบาท  คิดเป็นก าไรต่อหุน้ เท่ากบั  1.94 บาท  โดยก าไร 
ส าหรับงวดดงักล่าวเพ่ิมข้ึน  12.1  ลา้นบาท  หรือคิดเป็น  4.3%  เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

             ก าไรส าหรับงวด :- 
       

งวด  ม.ค. – มิ.ย.  2560 %  เปล่ียนแปลง 
Y-o-Y ลา้นบาท ร้อยละ 

ก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯ 53.1 18.3 64.4 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน - บ.ร่วม PB 237.8 82.0 -3.5 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน - บ.ร่วม TIP   -0.8 -0.3 -2.5 
                      รวม 290.1 100.0 4.3 

EBITDA 347.0 4.7 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  1.94  บำท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายไดจ้ากการขาย   งวด ม.ค. – มิ.ย.  2560 % เปล่ียนแปลง 
Y-o-Y ลา้นบาท ร้อยละ 

ขายในประเทศ 400.6 56.6 18.5 
ขายในประเทศ_เพ่ือส่งออก 25.5   3.6 19.7 
ขายต่างประเทศ 282.1 39.8 -1.7 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 708.2 100.0 9.5 
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ฐำนะกำรเงนิ  

   สินทรัพย ์
        สินทรัพยร์วม ณ ส้ินงวด 30 มิถุนายน  2560   มีจ านวน  4,344.7   ลา้นบาท         ประกอบดว้ยสินทรัพยห์ลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
สินทรัพยถ์าวร  806.3 ลา้นบาท  เงินลงทุนในบริษทัร่วม  2  แห่ง    จ านวน 2,388.2 ลา้นบาท   ไดแ้ก่   เงินลงทุนบมจ.เพรซิเดนท์เบ
เกอร่ี (PB) จ านวน  2,373.7  ลา้นบาท   และ บจก.ไทยอินสแตนท์ โพรดกัส์  จ านวน  14.5 ลา้นบาท  สินทรัพยห์มุนเวียน  1,016.5 
ลา้นบาท  และเม่ือเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2559  เพ่ิมข้ึน 147.3  ลา้นบาท  หรือคิดเป็น 3.5%  โดยรายการสินทรัพยส์ าคญัท่ี
เพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่  เงินลงทุนในบริษทัร่วม เพ่ิมข้ึน 83.8 ลา้นบาท  (รับรู้ก าไรจากบริษทัร่วม –PB ท่ีเพ่ิมข้ึน)    เงินลงทุนชัว่คราว (เงิน
ฝากประจ า)  เพ่ิมข้ึน 38.6 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือ  เพ่ิมข้ึน 37.4 ลา้นบาท (วตัถุดิบขา้ว วสัดุและสินคา้ส าเร็จรูป) และลูกหน้ีการคา้ 
เพ่ิมข้ึน 10.5 ลา้นบาท  ส่วนสินทรัพยท่ี์ลดลง ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นถาวรสุทธิ ลดลง 23.6 ลา้นบาท (ส่วนหน่ึงจากการหักค่าเส่ือมราคา)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 6.8 ลา้นบาท (โอนไปเป็นประเภทเงินฝากประจ า) 

  หน้ีสิน    
       หน้ีสินรวม ณ ส้ินงวด  30 มิถุนายน 2560  มีจ านวน  249.8 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียน จ านวน  170.6 ลา้นบาท  
มาจากรายการส าคญัท่ีเพ่ิมข้ึน คือ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  ซ่ึงเพ่ิมข้ึน  34.1  ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2559  ส่วนหน้ีสิน
ระยะยาว  มีจ านวน 79.2  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 6  ลา้นบาท  เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปี  2559   ซ่ึงรายการใหญ่มาจากการตั้งส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 

  ส่วนของผูถื้อหุน้    
       ส่วนของผูถื้อหุน้ ส้ินงวด 30 มิถุนายน 2560  มีจ านวน 4,094.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 107.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 2.7%  เม่ือเทียบ
กบั ณ ส้ินปี 2559  เป็นผลมาจากมีก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด  
       ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  บริษทัฯมีมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นเท่ากบั  27.35 บาท  เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี  2559 ท่ีมีมูลค่าตามบญัชี
ต่อหุน้เท่ากบั  26.63  บาท คิดเป็นมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้เพ่ิมข้ึน 2.7%   
 
สภำพคล่องของบริษัท    
       ณ 30 มิถุนายน 2560  บริษทัฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ  8.5  ลา้นบาท  โดยมีกระแสเงินสดสุทธิแต่ละ
กิจกรรมเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน/ลดลง ตามขอ้มูลในงบกระแสเงินสด  ดงัน้ี           

กระแสเงินสดจากกิจกรรม:- เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน (ลดลง) : ลา้นบาท ปัจจยัหลกัท่ีส าคญัมาจาก :- 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน   81.3 มีผลก าไรจากการด าเนินงาน 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน   95.0 ไดรั้บเงินสดปันผลจากบริษทัร่วม PB 
  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (183.2) จ่ายเงินปันผลของก าไรงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2559 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ (6.8) เงินสดฯสุทธิลดงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 
  ส าหรับอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ ส้ินงวด 30 มิถุนายน 2560 อยูท่ี่  6  เท่า  ลดลงจาก ณ ส้ินปี 2559 เลก็นอ้ย  อยา่งไรตามบริษทัฯมี
ความเช่ือมัน่วา่การบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวยีนและสภาพคล่องของบริษทัฯอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั  (ตำมงบกำรเงนิซ่ึงแสดงเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย)    
  มกรำคม – มถุินำยน 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร  2560 2559 
  อตัราก าไรขั้นตน้ % 21.3 19.2 
  อตัราก าไรสุทธิ % 40.4 42.3 
อตัรำส่วนอ่ืนทีส่ ำคญั  30 มถุินำยน 2560 31 ธันวำคม 2559 
  อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 6.0 6.8 
  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 5.1 6.0 
  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.06 0.05 
  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์ฉล่ีย % 15.2 15.9 
    
ข้อมูล EBITDA  2560 2559 
  EBITDA  (*รวม 4 ไตรมาส) ลา้นบาท        765.9* 750.2 
  EV/EBITDA *     เท่า          12.0* 11.6 

หมายเหตุ     (*)   Q1 –Q2 /60 & Q3-Q4/59 
                      


