บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) “TFMAMA”
คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 รายได้จากการขาย
บริ ษทั ฯ มียอดขำยรวมสำหรับปี 2562 จำนวน 23,999.08 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,562.19 ล้ำนบำท หรื อ
ร้อยละ 6.96 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยยอดรำยได้จำกกำรขำยนี้ประกอบด้วย ยอดขำยจำก
บริ ษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (PB) จำนวน 7,743.87 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 32.27 ของ
ยอดขำยรวม โดยยอดขำยในส่วนของเฉพำะกิจกำร (TFMAMA) มีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน
หน้ำร้อยละ 9.41 สำเหตุหลักมำจำกกำรที่สินค้ำใหม่ได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกผูบ้ ริ โภค และตลำดต่ำงประเทศมี
กำรขยำยตัวต่อเนื่องจำกปี ที่ผ่ำนมำ ในขณะที่ยอดขำยของ PB มีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.31 เนื่องจำกมีกำรจัด
รำยกำรส่งเสริ มกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง
1.1.1 รายได้จากการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ แต่ละบริษัท
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำย ดังต่อไปนี้
สำย
ผลิตภัณฑ์

กลุ่ม
ธุรกิจ

ดำเนินกำรโดย

%กำรถือ สำหรับปี สิ้ นสุ ด
สำหรับปี สิ้ นสุ ด
สำหรับปี สิ้ นสุด
หุ้นของ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 วันที่ 31 ธ.ค. 2561 วันที่ 31 ธ.ค. 2560
บริ ษทั
ลบ.
%
ลบ.
%
ลบ.
%
บะหมี่และ
อำหำร บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA) 13,126 54.69 11,961 53.31 11,273 52.11
อำหำรกึ่ง
บจ.คำลอลไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี) 55.00
สำเร็จรู ป
บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังกำรี )
65.00
บจ.เพรซิเดนท์ โครำคุเอ็น
70.00
บจ.อิระวดี ซัคเซส เวนเจอร์ฟูดส์
51.00
เบเกอรี่
อำหำร บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่
51.99
7,744 32.27 7,495 33.40 7,449 34.44
ขนมปังกรอบ อำหำร บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA) 856
3.57
852
3.80
873
4.04
น้ ำผลไม้
อำหำร บจ.ไทซันฟูดส์
52.08
1,013
4.22
975
4.35
890
4.11
บรรจุภณ
ั ฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ บจ.ไทยอันเป่ ำ ผลิตภัณฑ์กระดำษ
51.00
1,076
4.48
983
4.38 1,023
4.73
บจ.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง
50.10
อื่นๆ
วัตถุดิบ บจ.เพรซิเดนท์ ฟลำวมิลล์
60.00
184
0.77
171
0.76
123
0.57
ลงทุน บจ.เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์
70.00
ตัวแทน บจ.เพรซิเดนท์ อินเตอร์ฟูด
59.67
รวม
23,999 100.00 22,437 100.00 21,631 100.00

1.1.2 รายได้จากการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ แต่ละบริษัทและพื้นที่
▪ บะหมี่และอาหารกึ่งสาเร็จรู ป
ตลาดในประเทศ
มีอตั รำกำรเติบโตสำหรับรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ร้อยละ 8.70 เมื่อเทียบ
กับปี ก่อนหน้ำ โดยบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป เติบโตร้อยละ 8.13 เส้นขำว โจ๊ก และข้ำวต้ม เติบโตร้อยละ 13.67 โดยมี
สำเหตุมำจำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และกำรดำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง และบริ ษทั ฯ มีกำรออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกผูบ้ ริ โภค
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ตลาดต่ างประเทศ
มีอตั รำกำรเติบโตสำหรับรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 อยูท่ ี่ร้อยละ 12.17 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อนหน้ำ โดยบะหมี่ก่ ึงสำเร็จรู ป เติบโตร้อยละ 13.52 เส้นขำว โจ๊ก และข้ำวต้ม มีอตั รำกำรเติบโตร้อยละ
6.14 โดยยอดขำยสำหรับตลำดในภูมิภำคเอเชียยังคงมีอตั รำกำรเติบโตและมีสัดส่ วนต่อยอดขำยทั้งหมดสู งสุ ด ใน
ขณะที่ภูมิภำคอเมริ กำเหนือและยุโรปมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรปรับกลยุทธด้ำนกำรตลำด
และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยร่ วมกับตัวแทนจำหน่ำยในต่ำงประเทศ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เป็ นที่
รู ้จกั และยอมรับในตลำดโลกมำกขึ้น
▪ ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
ยอดขำยของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มียอดขำยสำหรับรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.31 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรที่บริ ษทั ได้มีกำรจัดทำโฆษณำและรำยกำร
ส่ งเสริ มกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขำยและกระจำยสิ นค้ำให้ทวั่ ถึงผูบ้ ริ โภคมำกขึ้น
▪ ผลิตภัณฑ์ อื่น
สำหรับยอดขำยโดยรวมของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย สิ นค้ำกลุ่มขนมปังกรอบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ น้ ำผลไม้ และอื่นๆ สำหรับรอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีอตั รำกำรเติบโตที่ร้อยละ 4.96 โดย
ยอดขำยน้ ำผลไม้ในต่ำงประเทศยังคงมีกำรขยำยตัวที่ดีมำก ในขณะที่สินค้ำกลุ่มขนมปังกรอบ บรรจุภณ
ั ฑ์ มี
ยอดขำยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกบริ ษทั ฯ มีกำรออกสิ นค้ำใหม่ และปรับกลยุทธ์ทำงกำรตลำด
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1.2 ต้ นทุนขาย
ต้นทุนขำยสำหรับงวดปี 2562 มีจำนวน 15,300.60 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 772.27 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ
5.32 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจำกกำรใช้วตั ถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ในกำรผลิตเพิม่ ขึ้น
ตำมยอดขำยที่เพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกรำคำน้ ำมันปำล์มมีกำรปรับตัวลดลงต่อเนื่ องจำกปี ก่อนหน้ำ ทำให้
เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับร้อยละ 63.75 ซึ่งต่ำกว่ำปี ก่อนหน้ำร้อยละ
1.00
1.3 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร มีจำนวน 3,824.53 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 196.75 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.42 ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย รำยกำรปรับสำรองผลประโยชน์พนักงำนย้อนหลัง จำกกำรเปลี่ยน
กฎหมำยแรงงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยที่ดินของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนที่สูงขึ้นตำม
จำนวนพนักงำนและฐำนเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรต่อรำยได้จำกกำร
ขำยอยูท่ ี่ร้อยละ 15.94 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจำกปี ก่อนหน้ำ
1.4 กาไรสุ ทธิ
ปี ที่ผำ่ นมำเป็ นอีกปี ที่บริ ษทั ฯ มีผลประกอบกำรที่ดี โดยบริ ษทั ฯ สำมำรถทำกำไรสุทธิส่วนที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้เป็ นจำนวน 3,943.07 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 538.67 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.82 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้ำ และมีอตั รำกำไรสุทธิอยูท่ ี่ระดับร้อยละ 15.77 ของรำยได้รวม และสำหรับกำไรใน
ส่วนของงบเฉพำะกิจกำร (TFMAMA) จำนวน 2,935.00 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.67 ประกอบด้วย
กำไรจำกกิจกำรปกติจำนวน 2,234.17 ล้ำนบำท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.20) กำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
กองทุนส่ วนบุคคล จำนวน 624.42 ล้ำนบำท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.54) และจำนวน 76.41 ล้ำนบำท (เพิ่มขึ้นร้อยละ
20.67) ตำมลำดับ
2. ฐานะการเงิน
2.1 สินทรัพย์
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 34,253.43 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้ นปี ก่อน จำนวน
3,411.86 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 11.06 ซึ่งประกอบด้วย สิ นทรัพย์หลักที่สำคัญ ได้แก่ สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม
19,886.08 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 58.06 ของสิ นทรัพย์รวม สิ นทรัพย์หมุนเวียน 14,367.35 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อย
ละ 41.94 ของสิ นทรัพย์รวม โดยรำยกำรหลักที่เพิ่มขึ้นมำจำกรำยกำรเงินลงทุนชัว่ ครำว ซึ่งเป็ นกำรจัดสรรเงินที่
ได้มำจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำน
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ลูกหนี้กำรค้ำของบริ ษทั ในปี 2562 มีจำนวน 3,635.62 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10.61 ของ
สิ นทรัพย์รวม ลดลงจำกปี ก่อนร้อยละ 1.57 โดยลูกค้ำรำยใหญ่ของบริ ษทั ฯ สำหรับกำรขำยในประเทศยังคงเป็ น
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) มีระยะเวลำในกำรเก็บหนี้เฉลี่ย 56 วัน ซึ่งลดลงจำกปี ก่อน 4 วัน นอกจำกนี้
บริ ษทั ฯ ได้กนั สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเป็ นจำนวน 21.52 ล้ำนบำท ซึ่งเพียงพอสำหรับหนี้ที่มีอำยุมำกกว่ำ 3
เดือน โดยภำพรวม ลูกหนี้กำรค้ำส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯชำระหนี้กำรค้ำตรงตำมกำหนด ถึงแม้วำ่ จะมีลูกหนี้กำรค้ำ
ต่ำงประเทศบำงรำยที่ชำระเงินล่ำช้ำกว่ำกำหนดบ้ำง แต่ก็นบั เป็ นสัดส่ วนต่ำมำกเมื่อเทียบกับลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด
สำหรับรำยกำรสิ นค้ำคงเหลือของบริ ษทั ในปี 2562 มีจำนวน 1,454.72 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 4.25 ของสิ นทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนร้อยละ 5.73 โดยในส่ วนของสิ นค้ำประเภทบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ปมีอำยุ
กำรเก็บเฉลี่ย (Shelf life) 180 วัน ในขณะที่ระยะเวลำกำรขำยสิ นค้ำเฉลี่ยของบริ ษทั อยูท่ ี่ 34 วัน
2.2 หนีส้ ิน
หนี้สินรวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 4,208.69 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปลำยปี
2561 จำนวน 190.07 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 4.73 โดยสำเหตุหลักมำจำกรำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
อื่นเพิ่มขึ้น จำกกำรที่บริ ษทั ฯ มียอดขำยสิ นค้ำที่เพิ่มขึ้น และรำยกำรที่เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่จะเป็ นรำยกำรค้ำงจ่ำย
เนื่องจำกยังไม่ถึงกำหนดกำรชำระเงิน และรำยกำรปรับสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน อย่ำงไรก็ตำม
หนี้สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดเป็ นหนี้สินหมุนเวียน ในขณะที่รำยกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนมีสัดส่วนเพียงร้อย
ละ 26.27 ของหนี้สินทั้งหมด และอัตรำส่ วนของหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่ เท่ำกับ 0.18 เท่ำ
2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม มีจำนวน 30,044.74 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้ นปี 2561
เป็ นจำนวน 3,221.78 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 12.01 เนื่องจำกบริ ษทั ฯ มีกำไรสุทธิเข้ำมำในระหว่ำงงวด ในปี 2562
บริ ษทั ฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2561 งวดครึ่ งปี หลังจำนวน 662.71 ล้ำนบำท และ
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล จำกผลกำรดำเนินงำนงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 จำนวน 745.13 ล้ำน
บำท บริ ษทั ฯ มีมูลค่ำตำมบัญชีรวมต่อหุน้ เพิ่มขึ้น 9.77 บำท จำก 81.35 บำท เป็ น 91.12 บำท คิดเป็ นร้อยละ 12.01
3. สภาพคล่ องและความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
3.1 สภาพคล่อง
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน จำนวน 5,543.24 ล้ำนบำท และ
มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน และจำกกำรจัดหำเงิน จำนวน 3,945.66 ล้ำนบำท และ 1,593.95 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จำนวน 3,320.23 ล้ำนบำท ต่ำกว่ำ
ปี 2561 เป็ นเงิน 24.34 ล้ำนบำท โดยมีสำระสำคัญดังนี้
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บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) “TFMAMA”
กระแสเงินสดสุทธิรับจำกกิจกรรมดำเนินงำน จำนวน 5,543.24 ล้ำนบำท สำเหตุหลักได้มำจำกกำไร
จำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 5,872.27 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกำรลงทุน
เป็ นจำนวน 3,945.66 ล้ำนบำท ส่ วนใหญ่จะเป็ นกำรจัดสรรกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นไปในรำยกำรเงินลงทุน
ชัว่ ครำวและระยะยำว ในขณะเดียวกันยังคงมีกำรลงทุนในรำยกำรซื้ออุปกรณ์และเครื่ องจักรกำรผลิตเพิ่มขึ้น
นอกจำกนี้ กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมจัดหำเงินมีจำนวน 1,593.95 ล้ำนบำท โดยมีรำยจ่ำยหลักจำกกำร
จ่ำยเงินปันผลจำนวน 1,407.08 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี อัตรำส่วนสภำพคล่องโดยรวมของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นระดับที่ดี
มำโดยตลอด โดยในปี 2562 อัตรำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วอยูท่ ี่ 4.63 เท่ำ และ 4.15
เท่ำ ตำมลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนหน้ำ และ CASH CYCLE ของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ 45 วัน
3.2 ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตรำส่ วนหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คิดเป็ น 0.18 เท่ำ ซึ่ง
อยูใ่ นระดับต่ำ ในขณะที่ควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นระดับสู ง โดยอยูท่ ี่ 534.82 เท่ำ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภำพของโครงสร้ำงเงินทุนของบริ ษทั ฯ ในกำรชำระหนี้
4. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)
บริ ษทั ฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีดงั นี้
4.1 ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี จำนวน 2,900,000 บำท
4.2 ค่ำบริ กำรอื่น ประกอบด้วย
4.2.1 ค่ำตรวจสอบตำมเงื่อนไขเฉพำะของบัตรส่งเสริ มที่กำหนดโดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน จำนวน 800,000 บำท
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงสำวสรำรัตน์ ตั้งศิริมงคล)
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและเลขำนุกำรบริ ษทั
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