ACE_15_02_048
วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สําหรั บปี สิน& สุดวันที 31 ธันวาคม 2557
สรุ ปผลการดําเนินงานของบริษัท
ปี 2557
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม
ต้ นทุนขาย
กําไรขันต้
- น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร

กําไรสําหรับงวด
กําไรต่อหุ้น (บาท)

6,853.21
6,914.17
4,188.18
2,665.03
1,564.89
1,041.18
2.31

ร้ อยละ
99.12
100
61.11
38.89
22.63
15.06

ปี 2556
6,388.57
6,440.15
3,976.76
2,411.81
1,435.23
944.32
2.10

(หน่วย : ล้ านบาท)
ร้ อยละ
เพิมขึ -น
% +/( - )
(ลดลง)
99.17
464.64 7.27
100
474.02 7.36
62.25
211.42 5.32
37.75
253.22 10.50
22.29
129.65 9.03
14.66
96.86 10.26
0.21 10.00

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบกําไรขาดทุนแสดงเป็ นร้ อยละของรายได้ รวม ยกเว้ นต้ นทุนขายและกําไรขันต้
- นแสดงเป็ นร้ อยละของ
รายได้ จากการขาย

1.

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานทีแสดงตามวิธีส่วนได้ เสีย ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 6,914.17 ล้ านบาท เพิมขึ -นจากปี
ก่อน ร้ อยละ 7.36 โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี 1.1 รายได้ จากการขาย
บริ ษั ท ฯ มี รายได้ จ ากการขาย ในปี 2557 และ 2556 จํ านวน 6,853.21 ล้ านบาท และ 6,388.57 ล้ านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นเติบโตร้ อยละ 7.27
ทังนี
- -ยอดขายทีเพิมขึ -นมีผลมาจากการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการจัดทําโฆษณาและรายการส่งเสริ ม
การขายอย่างต่อเนือง โดยบริ ษัทเน้ นการเพิมยอดขายจากการกระจายสินค้ าให้ ทวั ถึงผู้บริ โภคมากขึ -น
และเมือแยกวิเคราะห์ตามประเภทช่องทางการจัดจําหน่าย สําหรับปี สิ -นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 ธุรกิจค้ าส่ง
มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนืองจากปี ก่อน อยู่ทีร้อยละ 6.39 ส่วนธุรกิจค้ าปลีก มีอตั ราเติบโตร้ อยละ 4.25

1.2 ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายในปี 2557 มีจํานวน 4,188.18 ล้ านบาท เพิมขึ -น 211.42 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ -นร้ อยละ 5.32 จากปี
ก่อน เนืองจากการใช้ วตั ถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์มากขึ -นตามยอดขาย และส่วนหนึงมาจากราคาวัตถุดิบบางรายการปรับ
ขึน- อย่างไรก็ดีบริ ษัทมีการบริ หารจัดการควบคุมต้ นทุน ทํ าให้ เมือเปรี ยบเทียบต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขาย ปี
2557 อยู่ทีร้อยละ 61.11 ลดลงจากปี 2556 ซึงอยู่ทีร้อยละ 62.25 ส่งผลให้ มีอตั รากําไรขัน- ต้ นร้ อยละ 38.89 เพิมขึนจากปี ก่อน ซึง อยู่ทีร้อยละ 37.75
1.3 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ปี 2557 จํานวน 1,564.88 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 22.63 ของรายได้ รวม ซึง
เพิมขึน- เล็กน้ อยเมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เนืองจากการควบคุมค่าใช้ จ่ายเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง ค่าใช้ จ่ายที
เพิ มขึน- เป็ นค่าตอบแทนพนักงานขาย ได้ แก่ ค่าคอมมิชชัน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี ย- เลีย- งและเงินรางวัลจากการขาย ที
สูงขึ -นตามจํานวนพนักงาน และยอดขายทีเพิมขึ -น
1.4 ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้ นิติบุคคล สําหรับปี 2557 จํานวน 112.06 ล้ านบาท เพิมขึ -นจากปี ก่อนจํานวน 38.86 ล้ านบาท หรื อ
เพิมขึ -นร้ อยละ 53.09 เนืองจากรายได้ จากการขาย และบัตรส่งเสริ มการลงทุนหมดอายุการใช้ สิทธิยกเว้ นภาษี เงินได้
นิติบุคคล 1 บัตร สําหรั บสัดส่วนภาษี เงินได้ นิติบุคคลต่อรายได้ รวม ในปี 2557 และ 2556 อยู่ทีร้อยละ 1.62 และ
ร้ อยละ 1.14 ตามลําดับ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 23)
1.5 กําไรสุทธิ
บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ 1,041.18 ล้ านบาท เพิมขึ -นร้ อยละ 10.26 เมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน และมีอตั รากําไรสุทธิ
ร้ อยละ 15.06 ของรายได้ รวม ซึง มีผลมาจากยอดขายทีเพิมมากขึ -น รวมถึงมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
สําหรับปี 2557 จํานวน 3.54 ล้ านบาท
สรุ ปฐานะการเงินของบริษัท
31 ธันวาคม สัดส่วน
2557
สินทรัพย์รวม
หนี -สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี -สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

5,949.31
1,322.82
4,626.49
5,949.31

100
22.23
77.77
100

31 ธันวาคม
2556
5,309.63
1,228.86
4,080.77
5,309.63

(หน่วย : ล้ านบาท)
สัดส่วน เพิมขึ -น % +/( - )

(ลดลง)
100
23.14
76.86
100

639.68
93.96
545.72
609.68

12.05
7.65
13.37
11.48

2.

ฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์ รวมมีมลู ค่า 5,949.31 ล้ านบาท เพิมขึ -นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
จํานวน 639.68 ล้ านบาท ประกอบด้ วยสินทรัพย์หลัก ได้ แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน 2,817.59 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
47.36 ของสินทรั พย์ รวม โดยรายการที เพิ มขึน- มาจากเงินลงทุนชัวคราว ซึงส่วนใหญ่ เป็ นเงินฝากประจําในสถาบัน
การเงิน
ส่วนลูกหนี -การค้ าและลูกหนี -อืน จํานวน 791.15 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.30 ของสินทรัพย์รวม เพิมขึ -นจากปี
ก่อนร้ อยละ 4.15 ลูกหนี -ส่วนใหญ่เป็ นห้ างฯ ร้ านค้ าขนาดใหญ่ ซึง จะชําระหนี -ตรงตามกําหนดเวลา นอกจากนี -บริ ษัทฯ
ได้ กนั สํารองค่าเผือหนี -สงสัยจะสูญเป็ นจํานวน 0.1 ล้ านบาท ซึง เพียงพอสําหรับหนี -ทีค้างนาน
2.2 หนี -สินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 มีหนี -สินรวมจํานวน 1,322.82 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 22.23 ของหนี -สินและส่วน
ของผู้ถือหุ้น เพิมขึ -นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ร้ อยละ 7.65 ซึง ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหนี -การค้ าและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
และมีอตั ราส่วนหนี -สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.29 เท่า ลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2556 ซึง มีอตั ราส่วนหนี -สินรวม
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที 0.30 เท่า
2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจํานวน 4,626.49 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 77.77 ของหนีส- ิน
และส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ มขึน- จาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 จํ านวน 545.72 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากกํ าไรสุทธิ ที
เพิมขึ -น และส่วนทีลดลงมาจากการจ่ายเงินปั นผล ทําให้ มีมลู ค่าตามบัญชี 10.28 บาทต่อหุ้น เพิมขึ -นจากปี 2556 ซึง
อยู่ที 9.07 บาทต่อหุ้น
3.

สภาพคล่ อง
สําหรับปี สิ -นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,457.74 ล้ านบาท
เพิมขึ -นจากปี ก่อน จํานวน 86.17 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.28
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน 1,875.06 ล้ านบาท เพิมขึ -น 1,284.63 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
217.58 โดยเงินสดทีใช้ ไปส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนชัว คราว และมีการซื -อเครื องจักรและอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 571.29 ล้ านบาท เพิ มขึน- 7.15 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
1.27 ส่วนใหญ่เป็ นการชําระหนี -สินตามสัญญาเช่าการเงิน จากการทํา Leasing รถยนต์ในการจัดส่ง ขนส่งสินค้ า และ
มีการจ่ายเงินปั นผล 2 ครัง- เป็ นจํานวนเงิน 495 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน
124.64 บาท

ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2557 บริ ษั ท มี อัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ ง 2.64 เท่ า มากกว่ าปี 2556 ซึง อยู่ ที 2.25 เท่ า
สําหรับระยะเวลาขายสินค้ าสําเร็ จรู ปอยู่ที 1 วัน เพราะสินค้ าของบริ ษัทเป็ นสินค้ าสด ระยะเวลาเก็บหนี -เฉลีย 40 วัน
และระยะเวลาชําระหนี -เฉลีย 69 วัน ทําให้ บริ ษัทมีรอบหมุนเวียนเงินสดอยู่ที 28 วัน

…………………………………………..
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั )
กรรมการและผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีบริ หารและฝ่ ายการเงิน
เลขานุการบริ ษัท

