บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) “TFMAMA”
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562
1.

ผลกำรดำเนินงำน
1.1 รำยได้ จำกกำรขำย

บริ ษทั ฯ มียอดขำยรวมสำหรับไตรมำสที่ 3/2562 และ 3/2561 จำนวน 6,278.60 ล้ำนบำท และ
5,702.17 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.11 และสำหรับยอดขำย 9 เดือนของปี 2562 บริ ษทั ฯ
มียอดขำยรวมอยูท่ ี่ 17,821.74 เพิ่มขึ้น 1,407.10 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.57 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วง
เดียวกันของปี 2561
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เมื่อแยกวิเครำะห์ยอดขำย ไตรมำส 3/2562 ตำมประเภทสิ นค้ำและพื้นที่ พบว่ำ รำยได้จำกกำร
ขำยสิ นค้ำในประเทศ มียอดขำยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.34 มีสำเหตุมำจำกบริ ษทั ฯ มีกำรทำโปรโมชัน่ ร่ วมกับปตท.
และผลบวกจำกโครงกำรประชำรัฐฯ ในขณะที่ยอดขำยต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.46 สำเหตุหลักมำจำก
ตลำดในภูมิภำคเอเชีย มีกำรปรับตัวดีข้ ึนมำก จำกกำรทำกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่องและได้รับกำรตอบรับที่ดีจำก
ผูบ้ ริ โภคท้องถิ่น
1.2 ต้ นทุนขำย

ต้นทุนขำยสำหรับไตรมำสที่ 3/2562 มีจำนวน 3,964.38 ล้ำนบำท เพิม่ ขึ้น 267.91 ล้ำนบำท หรื อ
ร้อยละ 7.25 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันกับปี ก่อน เนื่ องจำกกำรใช้วตั ถุ ดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ในกำร
ผลิ ตเพิ่มขึ้นตำมยอดขำย และเมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่ วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย (สำหรับงวด 9
เดื อน) เท่ำกับร้ อยละ 63.97 ต่ ำกว่ำช่ วงเดี ยวกันกับปี ก่ อนหน้ำที่ ซ่ ึ งอยู่ร้อยละ 64.83 เนื่ องจำกรำคำน้ ำ มัน
ปำล์มซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลง
1.3 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร สำหรับไตรมำสที่ 3/2562 มีจำนวน 936.58 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
66.05 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.59 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันกับปี ก่อน ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น
ส่ วนใหญ่ เป็ นรำยกำรปรั บส ำรองผลประโยชน์ พ นักงำนย้อนหลัง จำกกำรเปลี่ ยนกฎหมำยแรงงำนเมื่ อ
เปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่ วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรต่อรำยได้จำกกำรขำย (สำหรับงวด 9 เดือน) เท่ำกับ
ร้อยละ 16.17 ลดลงร้อยละ 0.12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
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1.4 กำไรสุ ทธิ

บริ ษ ทั ฯ มี ก ำไรสุ ท ธิ ส่วนที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ ส ำหรั บ ไตรมำสที่ 3/2562 จำนวน
1,064.06 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 174.70 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.64 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันกับ
ปี ก่อน และมีอตั รำกำไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 16.38 ของรำยได้รวม (รวมส่ วนแบ่งกำไรจำกเงิ นลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ) ซึ่ งเป็ นสำเหตุมำจำก กำรมียอดขำยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บริ ษทั ฯ สำมำรถควบคุม
ต้นทุนให้อยู่ในระดับที่ ต่ ำลงเมื่ อเทียบกับยอดขำย และเมื่อพิจำรณำผลประกอบกำร 9 เดื อนของปี 2562
บริ ษทั ฯ สำมำรถทำกำไรสุ ทธิ จำนวน 2,903.89 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 479.39 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 19.77 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
2.

ฐำนะกำรเงิน
2.1 สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 มีจำนวน 33,713.90 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้ นปี ก่ อน
จำนวน 2,872.33 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 9.31 ซึ่ งประกอบด้วย สิ นทรัพย์หลักที่สำคัญ ได้แก่ สิ นทรัพย์ถำวร
รวม 18,970.81 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 56.27 ของสิ นทรัพย์รวม สิ นทรัพย์หมุนเวียน 14,743.10 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 43.73 ของสิ นทรัพย์รวม โดยรำยกำรหลักที่เพิ่มขึ้นมำจำก รำยกำรเงินลงทุนชัว่ ครำวเพิ่มขึ้น
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเงินฝำกประจำ
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2.2 หนีส้ ิ นรวม
หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 มีจำนวน 4,931.39 ล้ำนบำท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจำก
ปลำยปี 2561 จำนวน 912.77 ล้ำนบำท เป็ นผลมำจำกรำยกำรเงิ นปั นผลค้ำงจ่ำยจำนวน 745.13 ล้ำนบำท ที่
จ่ำยวันที่ 17 ตุลำคม 2562 อย่ำงไรก็ตำมหนี้ สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดเป็ นหนี้ สินหมุนเวียน ในขณะที่
รำยกำรหนี้ สินระยะยำวมีสัดส่ วนเพียง ร้อยละ 23.11 ของหนี้ สินทั้งหมด และอัตรำส่ วนของหนี้ สินต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้ เท่ำกับ 0.17 เท่ำ
2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ มีจำนวน 28,782.51 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
จำกสิ้ นปี 2561 เป็ นจำนวน 1,959.55 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 7.31 เนื่องจำกบริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้น
3.

สภำพคล่อง

สำหรั บงวด 9 เดื อนของปี 2562 บริ ษทั ฯ มี กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ได้มำจำกกิ จกรรมดำเนิ น งำน
จำนวน 3,765.22 ล้ำนบำท มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน และกำรจัดหำเงิน จำนวน 2,924.58
ล้ำนบำท และ 742.17 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
จำนวน 3,942.01 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกต้นงวด เป็ นเงิน 65.92 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้น
ของกำไร ในขณะที่บริ ษทั ฯ มีกำรใช้เงินสำหรับลงทุนในบริ ษทั สห แคปปิ ตอล ทำวเวอร์ จำกัด ประกอบกับ
บริ ษทั ฯ มีกำรจ่ำยปั นผลในระหว่ำงงวด
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงสำวสรำรัตน์ ตั้งศิริมงคล)
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและเลขำนุ กำรบริ ษทั
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