บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) “TFMAMA”
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563
1.

ผลกำรดำเนินงำน
1.1 รำยได้จำกกำรขำย

บริ ษทั ฯ มียอดขำยรวมสำหรับไตรมำสที่ 1/2563 และ 1/2562 จำนวน 5,911.55 ล้ำนบำท และ
5,617.48 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.24
เมื่ อแยกวิ เครำะห์ ย อดขำยตำมประเภทสิ นค้ำ และพื้ น ที่ พบว่ำ รำยได้จำกกำรขำยสิ น ค้ำ ใน
ประเทศส ำหรั บไตรมำสที่ 1/2563 มี ย อดขำยเพิ่ มขึ้ น ร้ อยละ 5.64 มี ส ำเหตุมำจำกสิ นค้ำกลุ่มบะหมี่และ
อำหำรกึ่งสำเร็จรู ป และขนมปังกรอบ มีกำรขยำยตัว จำกควำมต้องกำรสิ นค้ำในช่วงที่มีโรคระบำด Covid-19
ในขณะที่ยอดขำยต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.73 มีกำรขยำยตัว หลักจำก สิ นค้ำกลุ่มน้ ำผลไม้ซ่ ึ งมี กำร
ขยำยตัวร้อยละ 16.74 จำกควำมต้องกำรกักตุนสิ นค้ำเช่นกัน

1.2 ต้ นทุนขำย
ต้นทุนขำยสำหรับไตรมำสที่ 1/2563 มีจำนวน 3,752.62 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 99.09 ล้ำนบำท หรื อ
ร้อยละ 2.71 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันกับปี ก่อน เนื่องจำกกำรใช้วตั ถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ในกำร
ผลิตเพิ่มขึ้นตำมยอดขำย และเมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่ วนต้นทุนขำยต่อยอดขำย เท่ำกับร้อยละ 63.48 ซึ่งต่ำ
กว่ำช่วงเดียวกันกับปี ก่อนหน้ำซึ่ งอยู่ที่ร้อยละ 65.04 เนื่ องจำกรำคำวัตถุดิบหลักทั้งแป้ งสำลีและน้ ำมันปำล์ม
ปรับตัวลดลง จำกผลกระทบของ Covid-19 ที่ทำให้รำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
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1.3 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร สำหรับไตรมำสที่ 1/2563 มีจำนวน 910.54 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
2.56 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.28 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันกับปี ก่อน ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น
ส่ วนใหญ่เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ งออก และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนที่สูงขึ้นตำมจำนวนพนักงำนและฐำน
เงิ นเดื อนที่ เพิ่มขึ้น รวมถึงค่ำเสื่ อมรำคำทรัพย์สินและค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำย อย่ำงไรก็ตำมจำกผลกระทบของ
Covid-19 ทำให้ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดส่ งสิ นค้ำ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง และค่ำโฆษณำส่ งเสริ มกำรขำยลดลง
1.4 กำไรสุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิ สำหรับไตรมำสที่ 1/2563 จำนวน 1,005.85 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 140.19 ล้ำน
บำท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.20 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ก่อน และมีอตั รำกำไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ระดับ
ร้อยละ 16.36 ของรำยได้รวม (รวมส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ) ซึ่งเป็ นผลมำ
จำกผลกระทบของ Covid-19 ทำให้ตน้ ทุนกำรดำเนินกำรลดลง ในขณะที่ยอดขำยมีกำรเติบโตที่ดี
2.

ฐำนะกำรเงิน
2.1 สินทรัพย์

สิ นทรั พ ย์รวม ณ วันที่ 31 มี นำคม 2563 มี จำนวน 35,584.37 ล้ำ นบำท เพิ่ ม ขึ้ นจำกสิ้ นปี ก่ อน
จำนวน 1,330.95 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 3.89 ซึ่ งประกอบด้วย สิ นทรัพย์หลักที่สำคัญ ได้แก่ สิ นทรั พย์ไม่
หมุนเวียนรวม 20,087.78 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 56.45 ของสิ นทรัพย์รวม สิ นทรัพย์หมุนเวียน 15,496.59
ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 43.55 ของสิ นทรัพย์รวม โดยรำยกำรหลักที่เพิ่มขึ้น เป็ นกำรบริ หำรเงินเข้ำไปใน
รำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น และสำหรับรำยกำรลูกหนี้ กำรค้ำที่เพิ่มขึ้น เป็ นลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึง
กำหนดชำระ
2.2 หนีส้ ินรวม
หนี้ สิ นรวมของบริ ษ ทั ฯ ณ วันที่ 31 มี นำคม 2563 มี จำนวน 4,198.93 ล้ำนบำท ซึ่ ง ลดลงจำก
ปลำยปี 2562 จำนวน 9.76 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมหนี้ สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดเป็ นหนี้ สินหมุนเวี ยน
ในขณะที่รำยกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียนมีสัดส่ วนเพียง ร้อยละ 26.93 ของหนี้ สินทั้งหมด และอัตรำส่ วนของ
หนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ำกับ 0.17 เท่ำ
2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ มีจำนวน 31,385.44 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก
สิ้ นปี 2562 เป็ นจำนวน 1,340.70 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 4.46 เนื่องจำกบริ ษทั ฯ มีกำไรสุ ทธิที่เพิ่มขึ้น
กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
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3.

สภำพคล่อง

งวดไตรมำสแรกของปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน จำนวน
959.25 ล้ำนบำท มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน และกำรจัดหำเงิน จำนวน 65.81 ล้ำนบำท
และ 15.82 ล้ำ นบำท ตำมล ำดับ ณ วันที่ 31 มี นำคม 2563 มี เงิ นสดและรำยกำรเที ย บเท่ำเงิ นสด จำนวน
4,218.46 ล้ำ นบำท เพิ่ ม ขึ้ น จำกต้นงวด เป็ นเงิ น 898.23 ล้ำนบำท โดยมี ส ำเหตุหลัก มำจำกก ำไรจำกกำร
ดำเนินงำนเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีกำรนำเงินไปลงทุนซื้อเครื่ องจักรในกำรผลิตเพิ่มขึ้น
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงสำวสรำรัตน์ ตั้งศิริมงคล)
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและเลขำนุกำรบริ ษทั
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