บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) “TFMAMA”
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
1.

ผลกำรดำเนินงำน
1.1 รำยได้ จำกกำรขำย

บริ ษทั ฯ มียอดขำยรวมสำหรับไตรมำสที่ 1/2562 และ 1/2561 จำนวน 5,617.48 ล้ำนบำท และ
5,173.62 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.58
เมื่ อแยกวิเครำะห์ ย อดขำยตำมประเภทสิ นค้ำ และพื้ น ที่ พบว่ำ รำยได้จำกกำรขำยสิ น ค้ำ ใน
ประเทศสำหรับไตรมำสที่ 1/2562 มียอดขำยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.12 มีสำเหตุมำจำกตลำดบะหมี่ก่ ึ งสำเร็ จรู ปมี
กำรขยำยตัว ประกอบกับกำรที่ บริ ษทั ฯได้ออกสิ นค้ำรสชำติ ใหม่และได้รับกำรตอบรั บที่ ดีจำกผูบ้ ริ โภค
ในขณะที่ยอดขำยต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.64 สำเหตุหลักมำจำก ตลำดต่ำงประเทศปรับตัวดีข้ ึนมำจำก
แนวโน้มเศรษฐกิจที่เริ่ มปรับตัวดีข้ ึน ทำให้ผบู ้ ริ โภคมีกำลังซื้ อมำกขึ้น ซึ่ งยอดขำยมีกำรเติบโตในเกื อบทุก
ภูมิภำค ยกเว้นออสเตรเลียที่มียอดขำยกำรปรับลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ภูมิภำคเอเชี ยอัตรำกำรเติบโตและ
ยังคงมีสัดส่ วนยอดขำยสู งที่สุด

1.2 ต้ นทุนขำย
ต้นทุนขำยสำหรับไตรมำสที่ 1/2562 มีจำนวน 3,653.53 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 276.91 ล้ำนบำท หรื อ
ร้อยละ 8.20 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันกับปี ก่อน เนื่ องจำก กำรใช้วตั ถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ในกำร
ผลิตเพิ่มขึ้นตำมยอดขำย และเมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่ วนต้นทุนขำยต่อยอดขำย เท่ำกับร้อยละ 65.04 ซึ่ งต่ำ
กว่ำช่วงเดียวกันกับปี ก่อนหน้ำซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 65.27 เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลง
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1.3 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร สำหรับไตรมำสที่ 1/2562 มีจำนวน 907.98 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ น
16.25 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.82 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันกับปี ก่อน ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น
ส่ วนใหญ่ เป็ นค่ ำ ใช้จ่ำ ยเกี่ ย วกับ พนัก งำนที่ สูง ขึ้ นตำมจำนวนพนัก งำนและฐำนเงิ นเดื อนที่ เพิ่ ม ขึ้ น และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ งออกเพิ่มขึ้นตำมยอดขำยต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่ำสนับสนุ นทำงกำรตลำดเพื่อให้
ยอดขำยเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
1.4 กำไรสุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ สำหรับไตรมำสที่ 1/2562 จำนวน 865.66 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 176.22 ล้ำนบำท
คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.56 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ก่อน และมีอตั รำกำไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ระดับร้อย
ละ 14.92 ของรำยได้รวม (รวมส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ) ซึ่ งเป็ นผลมำจำก
กำรที่บริ ษทั ฯสำมำรถสร้ำงกำรเติบโตของยอดขำยที่ดี และควบคุมต้นทุนขำยให้อยูใ่ นระดับต่ำ
2.

ฐำนะกำรเงิน
2.1 สิ นทรัพย์

สิ นทรั พ ย์รวม ณ วันที่ 31 มี นำคม 2562 มี จำนวน 31,873.64 ล้ำ นบำท เพิ่ ม ขึ้ นจำกสิ้ นปี ก่ อน
จำนวน 1,032.07 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 3.35 ซึ่ งประกอบด้วย สิ นทรัพย์หลักที่สำคัญ ได้แก่ สิ นทรัพย์ถำวร
รวม 17,755.06 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 55.70 ของสิ นทรัพย์รวม สิ นทรัพย์หมุนเวียน 14,118.58 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 44.30 ของสิ นทรัพย์รวม โดยรำยกำรหลักที่เพิ่มขึ้นมำจำก รำยกำรเงินลงทุนชัว่ ครำวเพิ่มขึ้น
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเงินฝำกประจำ
2.2 หนีส้ ิ นรวม
หนี้ สิ นรวมของบริ ษ ทั ฯ ณ วันที่ 31 มี นำคม 2562 มี จำนวน 3,914.82 ล้ำนบำท ซึ่ งลดลงจำก
ปลำยปี 2561 จำนวน 103.80 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมหนี้ สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดเป็ นหนี้ สินหมุนเวียน
ในขณะที่รำยกำรหนี้สินระยะยำวมีสัดส่ วนเพียง ร้อยละ 25.99 ของหนี้สินทั้งหมด และอัตรำส่ วนของหนี้ สิน
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่ำกับ 0.18 เท่ำ
2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ มีจำนวน 27,958.82 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก
สิ้ นปี 2561 เป็ นจำนวน 1,135.86 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 4.23 เนื่องจำกบริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้น
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3.

สภำพคล่อง

งวดไตรมำสแรกของปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน จำนวน
954.24 ล้ำนบำท มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน และกำรจัดหำเงิน จำนวน 1,512.42 ล้ำนบำท
และ 16.77 ล้ำ นบำท ตำมล ำดับ ณ วันที่ 31 มี นำคม 2562 มี เงิ นสดและรำยกำรเที ย บเท่ ำ เงิ นสด จำนวน
3,294.08 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิ้ นปี 2561 เป็ นเงิ น 582.01 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุห ลักมำจำกกำรนำเงิ นไป
ลงทุนและซื้ อเครื่ องจักรในกำรผลิตเพิม่ ขึ้น
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