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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

เนื่องจากบริษัทฯ จะเป็นบริษัทซึ่งเกิดขึน้จากการควบบริษัทตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ”) ระหวา่ง บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) (“TF”) และ 
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากัด (มหาชน) (“PR”) เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการควบบริษัท บริษัทฯ และผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ได้จดัท างบการเงินรวมเสมือน โดยงบการเงินเสมือนดงักลา่ว ได้แสดงข้อมลูอย่างเหมาะสม เสมือนว่าการ
ควบบริษัทได้เกิดขึน้แล้วตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 และได้สะท้อนถึงการน ารายการปรับปรุงเสมือนไปปรับปรุงข้อมลูทาง
การเงินท่ียงัไมไ่ด้ปรับปรุงอยา่งเหมาะสม 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย งวดปี 2558 – 2559 และงวด 9 เดือนปี 2560 ตามงบการเงินรวม
เสมือน 

 
1. ผลกำรด ำเนินงำน 

 
1.1 รำยได้จำกกำรขำย 

 บริษัทฯ มียอดขายรวมส าหรับงวดเก้าเดอืนแรกของปี 2560 จ านวน 15,919 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 335 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 2.15 เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559 โดยยอดรายได้จากการขายนีป้ระกอบด้วย ยอดขายจาก TF เดิม 
จ านวน 9,349 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 58.73 ของยอดขายรวม ยอดขายจาก PR เดิม จ านวน 1,072 ล้านบาท คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 6.73 ของยอดขายรวม และ ยอดขายจาก PB จ านวน 5,498 ล้านบาท (เนื่องจากภายหลงัการควบบริษัท 
บริษัทฯ ได้รวม (consolidate) ผลการด าเนินงานของ PB) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 34.54 ของยอดขายรวม โดยยอดขายในสว่น
ของ TF และ PR มีการเติบโตเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าร้อยละ 4.11 และ 12.72 ตามล าดบั ซึ่งเป็นผลจากภาวะ
ตลาดการบริโภคในประเทศมีการขยายตวัเพิ่มขึน้ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯเพิ่มขึน้ตามตลาดที่เติบโตขึน้ รวมถึงการ
เพิ่มขึน้ของยอดขายในผลติภณัฑ์ใหม ่3  รายการ  ได้แก่  มามา่คพัเส้นเลก็รสต้มย า   มามา่คพัข้าวต้มหมกูระเทียม  และมาม่า
โจ๊กคพัรสต้มย ากุ้ ง ที่บริษัทเร่ิมจัดจ าหน่ายเมื่อต้นปี 2560 ปรากฎว่ายงัได้รับการตอบสนองจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีต่อเนื่อง
มาถึงปัจจบุนั  ในขณะท่ียอดขายของ PB มีการปรับตวัลดลง เนื่องจากตลาดมีการแข่งขนักนัมากขึน้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มี
การพฒันาและออกผลติภณัฑ์ใหมอ่ยูเ่สมอและมุง่เจาะกลุ่มธุรกิจฟาสต์ฟู๊ ดและร้านอาหาร ซึง่สามารถสร้างอตัราการเติบโตได้
ร้อยละ 11.63 และ 8.69 ส าหรับไตรมาสที่ 3 และ งวด 9 เดือน ตามล าดบั 
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1.1.1 รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมสำยผลิตภัณฑ์และบริษัทและพื้นที่  

 

 บะหมี่และอำหำรกึ่งส ำเร็จรูป 
ตลาดในประเทศ  
มีอตัราการเติบโตส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ที่ร้อยละ 0.36  เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า โดย

มีสาเหตมุาจากการพฒันาผลิตภณัฑ์ และการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัภาวะตลาด
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปมีการฟืน้ตวัขึน้จากปีก่อนหน้า โดยรสชาติที่ท ายอดขายได้ดีที่สดุยงัคงเป็นรสต้มย ากุ้ ง รสหมสูบั 
และรสต้มย ากุ้งน า้ข้น และบริษัทมีการออกผลติภณัฑ์ใหม ่ซึง่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในระดบัท่ีนา่พอใจ 

ตลาดต่างประเทศ  
มีอตัราการเติบโตส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 13.64 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 

โดยยอดขายบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ส าหรับตลาดในภมูิภาคเอเชียยงัคงมีสดัสว่นต่อยอดขายทัง้หมดสงูสดุ และมีอตัรา
การเติบโตที่สงูสดุเช่นกัน ในขณะที่ตลาดในภูมิภาคอเมริกาก็มีอตัราการเติบโตที่ดีมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการจัด
กิจกรรมด้านการตลาดและการสง่เสริมการขายร่วมกบัตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ ท าให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท
เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในตลาดโลกมากขึน้ 

 

ในประเทศ ตา่งประเทศ ในประเทศ ตา่งประเทศ ในประเทศ ตา่งประเทศ ในประเทศ ตา่งประเทศ ในประเทศ ตา่งประเทศ ในประเทศ ตา่งประเทศ 

บะหมี่และอาหารกึ่งส าเร็จรูป เบเกอร่ี ขนมปังกรอบและคกุกี ้ บรรจภุณัฑ์ น า้ผลไม้ อ่ืน ๆ 

ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ 30 ก.ย. 2559 5,378.40 2,135.16 5,956.32 - 549.45 58.28 750.60 2.13 346.65 312.17 94.43 -

ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ 30 ก.ย. 2560 5,397.92 2,426.31 5,878.52 - 559.79 47.80 832.58 2.29 316.01 368.82 89.10 -

 -
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รายได้จากการขายแยกตามผลิตภณัฑ์ (หน่วย : ล้านบาท) 
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 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
ยอดขายของผลติภณัฑ์เบเกอร่ีส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีการปรับตวัลดลงร้อยละ 1.30 

เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากตลาดมีการแข่งขนัมากขึน้  และลกูค้ามีทางเลือกในการบริโภคมากขึน้ 
อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถสร้างอตัราการเติบโตได้ดีในกลุ่มธุรกิจฟาสต์ฟู๊ ดและร้านอาหาร  และยงัมีการจัดท า
โฆษณาและรายการสง่เสริมการขายอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขายและการกระจายสนิค้าให้ทัว่ถึงผู้บริโภคมากขึน้ 

 
 ผลิตภัณฑ์อื่น 

ส าหรับยอดขายโดยรวมของผลติภณัฑ์อื่นๆ ซึง่ประกอบด้วย สนิค้ากลุม่ขนมปังกรอบ บรรจุภณัฑ์ น า้ผลไม้ 
และอื่นๆ ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2560 มีอตัราการเติบโตที่ร้อยละ 4.86  ซึ่งอตัราการเติบโตของการ
ส่งออกน า้ผลไม้ ยงัคงมีอตัราการเติบโตต่อเนื่องร้อยละ 18.15 เนื่องจากตลาดน า้ผลไม้ในกัมพูชาขยายตัวอย่าง
ตอ่เนื่อง 

 

1.2 ต้นทุนขำย 

ต้นทนุขายส าหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2560 มีจ านวน 10,564.23 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 278.16 ล้านบาท  หรือร้อย
ละ 2.70 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก การใช้วัตถุดิบและบรรจุภณัฑ์ในการผลิตเพิ่มขึน้ตาม
ยอดขาย ในขณะที่ราคาของวตัถดุิบหลกัโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเป็นสดัสว่นต้นทุน
ขายตอ่ยอดขาย เทา่กบัร้อยละ 64.92 ใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อนหน้าซึง่อยูท่ี่ร้อยละ 64.80 

 
1.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจ านวน 2,703.93 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 175.07 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.92 
คา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ มาจากค่าตอบแทนพนกังาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าลว่งเวลา เบีย้เลีย้ง ที่สงูขึน้ตามจ านวนพนกังานและฐาน
เงินเดือนที่เพิ่มขึน้ และค่าใช้จ่ายในการควบรวมบริษัทซึ่งเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  อย่างไรก็ตามอตัรา
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารตอ่รายได้จากการขาย  เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าโดยอยูท่ี่ร้อยละ 16.62 ของรายได้รวม  

 
1.4 ก ำไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิส าหรับงวด จ านวน 2,827.44 ล้านบาท ลดลง 55.74 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.93 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนักับปีก่อน และมีอตัราก าไรสทุธิอยู่ที่ระดบัร้อยละ 17.37 ของรายได้รวม ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจาก 
ก าไรจากสว่นของ PB ลดลง จากการท่ียอดขายลดลงในขณะท่ีต้นทนุขายลดในสดัสว่นท่ีน้อยกวา่  

ส าหรับก าไรสทุธิจ านวน 2,827 ล้านบาทนี ้ประกอบด้วยก าไรที่ได้มาจาก TF เดิม จ านวน  1,770 ล้านบาท คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 62.61 ของก าไรสทุธิ  PR  จ านวน 87 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.08 ของก าไรสทุธิ  และ PB จ านวน 
970 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 34.31 ของก าไรสทุธิ  
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2. ฐำนะกำรเงิน 
 
2.1 สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 มีจ านวน 28,965.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปีก่อน จ านวน 1,679.22 
ล้านบาท หรือร้อยละ 6.15 ซึง่ประกอบด้วย สนิทรัพย์หลกัที่ส าคญั ได้แก่ สินทรัพย์ถาวรรวม 15,936.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 55.02 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์หมุนเวียน 13,029.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.98 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการ
หลกัที่เพิ่มขึน้มาจาก รายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ซึง่เป็นผลมาจากบริษัทมีก าไรสทุธิประจ างวด  

2.2 หนี้สินรวม 
หนีส้นิรวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีจ านวน 4,419.36 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปลายปี 2559 จ านวน 

444.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.18 โดยสาเหตหุลกัมาจากรายการเจ้าหนีก้ารค้าและโบนสัค้างจ่ายเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นหนีท้ี่ยงัไม่
ถึงก าหนดระยะเวลาจ่าย อยา่งไรก็ตามหนีส้นิสว่นใหญ่ของบริษัทฯ จดัเป็นหนีส้นิหมนุเวียน ในขณะที่รายการหนีส้ินระยะยาว
มีสดัสว่นเพียง ร้อยละ 26.79 ของหนีส้นิทัง้หมด และอตัราสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  เทา่กบั 0.18 เทา่ 

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม มีจ านวน 24,546.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2559 เป็นจ านวน 

1,234.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.30 เนื่องจากบริษัทฯ มีก าไรสทุธิในระหว่างงวด และท าให้บริษัทฯ มีมลูค่าตามบญัชีรวมต่อ
หุ้นเพิ่มขึน้ 3.75 บาท จาก 70.70 บาท เป็น 74.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.30 

 
3. สภำพคล่องและควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน 
 

3.1 สภำพคล่อง  
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคล่อง 4.03 เท่า และอตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเร็ว 3.48 เท่า 

ใกล้เคียงกบัส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ที่มีอตัราสว่นเทา่กบั 4.04 เทา่ และ 3.59 เทา่ ตามล าดบัเนื่องจากบริษัทมี
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้เช่นกนั 

3.2 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน 
อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทนุบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 คิดเป็น 0.01 เท่า ซึ่งอยู่ในระดบัต ่า 

ในขณะท่ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้ของบริษัทฯ อยู่ในระดบัสงู โดยอยู่ที่ 261.02 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพ
ของโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ ในการช าระหนี ้

 

หมำยเหตุ : นักลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลงบกำรเงินของ TF และ PR ไตรมำส 3/2560 ได้จำกหน้ำ Website ของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th ภำยใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TFMAMA” หรือจำก website ของบริษัท 
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) www.mama.co.th ภำยใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยงบ
กำรเงิน 

http://www.mama.co.th/

