ACE_16_11_167
วันที 11 พฤศจิกายน 2559
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A)
สําหรับไตรมาส 3 ปี 2559 สิ:นสุ ดวันที 30 กัน ยายน 2559 ซึงผู ส้ อบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตได้สอบทานแลว้ โดยผลการดําเนินงานตาม
งบการเงิน ซึงแสดงเงิน ลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียมีก ารเปลีย นแปลงจากช่ วงเดียวกัน ของปี ก่ อน บริษ ทั ฯ ขอเรีย นชี:แจงสาเหตุก าร
เปลีย นแปลงในส่วนทีม สี าระสําคัญดังนี:
สรุปผลการดําเนิ นงานของบริษทั

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กําไรขัน: ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้ (บาท)

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กําไรขัน: ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้ (บาท)

ไตรมาส
3/2559
2,049.43
2,066.41
1,164.50
884.93
428.16
425.08
0.94

ร้อยละ
99.18
100
56.82
43.18
20.72
20.57

งวด 9 เดือน
ร้อยละ
สิ:นสุด
30 ก.ย.2559
5,653.39 99.02
5,709.23 100
3,260.96 57.68
2,392.43 42.32
1,241.36 21.74
1,082.05 18.95
2.40

ไตรมาส
3/2558
1,984.38
1,999.03
1,149.00
835.38
428.01
380.60
0.85

ร้อยละ

(หน่วย : ล ้านบาท)
เพิม ขึ:น(ลดลง) % +/( - )

99.27
100
57.90
42.10
21.41
19.04

งวด 9 เดือน
ร้อยละ
สิ:นสุด
30 ก.ย.2558
5,385.83 99.00
5,440.19 100
3,173.74 58.93
2,212.09.71 41.07
1,233.48 22.67
931.28 17.12
2.07

65.05
67.38
15.50
49.55
0.15
44.48
0.09
เพิม ขึ:น
(ลดลง)

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบกําไรขาดทุนแสดงเป็ นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายและกําไรขัน: ต้นแสดงเป็ นร้อยละของ
รายได้จากการขาย

267.56
269.04
87.22
180.34
7.88
150.77
0.33

3.28
3.37
1.35
5.93
0.04
11.69
10.59
% +/( - )

4.97
4.95
2.75
8.15
0.64
16.19
15.94

1.

ผลการดําเนิ นงาน
ผลการดําเนินงานทีแสดงตามวิธีส่วนได้เสียในไตรมาส 3 ปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้รวม 2,066.41 ลา้ นบาท เพิมขึ:นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 3.37
สําหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือน สิ:นสุดวันที 30 กันยายน 2559 มีรายได้รวม 5,709.23 ลา้ นบาท เพิมขึ:นร้อยละ 4.95 เมือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี:
1.1 รายได้จากการขาย
บริษ ทั ฯ มีรายได้จ ากการขาย ในไตรมาส 3 ปี 2559 และ 2558 จํา นวน 2,049.43 ล า้ นบาท และ 1,984.38 ล า้ นบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นเติบโตร้อยละ 3.28
สําหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือน สิ:น สุ ดวันที 30 กัน ยายน 2559 มีรายได้จากการขาย 5,653.39 ลา้ นบาท คิดเป็ น เติบโต
ร้อยละ 4.97 เมือ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
และเมือ แยกวิเคราะห์ตามประเภทช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย สําหรับ รอบระยะเวลาสามเดือ นและเก้าเดือ น สิ:น สุ ด วัน ที
30 กันยายน 2559 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ธุรกิจค้าส่งมีอตั ราการเติบโต อยู่ทรี อ้ ยละ 4.64 และ 6.74 ตามลําดับ ใน
ส่วนธุ รกิจค้าปลีกลดลงร้อยละ 5.94 และ 8.26 ตามลําดับ และธุ รกิจฟาสต์ฟ้ ู ด & ร้านอาหาร ลดลงร้อยละ 13.30 และ 13.34
ตามลําดับ เนืองจากผู บ้ ริโภคมีการใช้จ่ายอย่างประหยัด เพราะสภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังทรงตัวอยู่ อย่างไรก็ดี ในไตรมาส 3
บริษทั ได้จดั รายการส่งเสริมการขายลดราคาสินค้าหลายรายการ เพือเป็ นการกระตุน้ ยอดขาย และออกสินค้าใหม่เพือเพิมความ
หลากหลายให้กบั ผูบ้ ริโภค
1.2 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายในไตรมาส 3 ปี 2559 มีจาํ นวน 1,164.50 ลา้ นบาท เพิมขึ:น 15.50 ลา้ นบาท หรือร้อยละ 1.35 เมือเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากปริมาณการใช้วตั ถุดบิ และบรรจุภณั ฑ์ในการผลิตเพิม ขึ:นตามยอดขาย และเมือ เปรียบเทียบเป็ น
สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย อยู่ทรี อ้ ยละ 56.82 ตํา กว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนซึงอยู่ทรี อ้ ยละ 57.90 โดยมีผลมา
จากราคาวัตถุดิบหลักได้ปรับราคาลง ทําให้มอี ตั รากําไรขัน: ต้นร้อยละ 43.18 เพิมขึ:นจากช่ วงเดียวกันของปี ก่อน ซึงอยู่ทรี อ้ ยละ
42.10
สําหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือน สิ:นสุดวันที 30 กันยายน 2559 มีตน้ ทุนขาย 3,260.96 ลา้ นบาท เพิมขึ:น 87.22 ลา้ นบาท
หรือร้อยละ 2.75 เมือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีอตั รากําไรขัน: ต้น ร้อยละ 42.32 เพิมขึ:นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ซึง อยู่ทรี อ้ ยละ 41.07
1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาส 3 ปี 2559 จํานวน 428.16 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 20.72 ของรายได้รวม
สําหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือน สัดส่วนอยู่ทรี อ้ ยละ 21.74 ต่ อรายได้รวม ซึงใกลเ้ คียงกับปี ก่อน ส่วนค่ าใช้จ่ายทีเพิมขึ:นมาจาก
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน และคอมมิชชัน ทีเ พิม ตามยอดขาย

1.4 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับไตรมาส 3 ปี 2559 จํานวน 45.54 ลา้ นบาท เพิมขึ:นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนจํานวน
9.77 ลา้ นบาท หรือร้อยละ 27.31 เนืองจากมีกาํ ไรของกิจการปกติเพิม ขึ:น สําหรับสัดส่วนภาษีเงินได้นิติบคุ คลต่อรายได้รวมในไตร
มาสที 3 ปี 2559 และ 2558 อยู่ทรี อ้ ยละ 2.20 และ ร้อยละ 1.79 ตามลําดับ และสําหรับงวดเก้าเดือนปี 2559 และ 2558 อยู่ทรี อ้ ย
ละ 2.05 และ ร้อยละ 1.70 ตามลําดับ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12)
1.5 กําไรสุทธิ
บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับงวดสามเดือน สิ:นสุดวันที 30 กันยายน 2559 จํานวน 425.08 ลา้ นบาท เพิมขึ:นร้อยละ
11.69 และสําหรับงวดเก้าเดือน มีกาํ ไรสุทธิ 1,082.05 ลา้ นบาท เพิม ขึ:นร้อยละ 16.19 เมือ เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึง มีผล
มาจากยอดขายทีเ พิม มากขึ:น และจากการบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้บริษทั มีกาํ ไรเพิม ขึ:นมา
อย่างต่อเนือง และมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า สําหรับงวดเก้าเดือนในปี 2559 จํานวน 1.15 ล ้านบาท
สรุปฐานะการเงินของบริษทั

สินทรัพย์รวม
หนี:สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี:สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
2.

30 กันยายน สัดส่วน
2559
7,393.79 100
1,683.31 22.28
5,710.48 77.72
7,393.79 100

31 ธันวาคม สัดส่วน
2558
6,724.56 100
1,398.86 20.80
5,325.70 79.20
6,724.56 100

(หน่วย : ล ้านบาท)
เพิม ขึ:น % +/( - )
(ลดลง)
669.23
9.95
284.45
20.33
384.78
7.22
669.23
9.95

ฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์
ณ วันที 30 กันยายน 2559 สินทรัพย์รวมมีมูลค่ า 7,393.79 ลา้ นบาท เพิมขึ:นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 จํานวน
669.23 ลา้ นบาท โดยสินทรัพย์หลักประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 32.84 ของสินทรัพย์รวมและ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ร้อ ยละ 67.16 ของสินทรัพย์รวม ซึงรายการทีเพิม มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม ขึ:น จํานวน 480.45 ล า้ นบาท
เนืองจากยอดขายทีเ พิม ขึ:น ในส่วนทีล ดลงมีเงินลงทุนชัว คราวลดลง 1,044.15 ลา้ นบาท เมือ เปรียบเทียบกับสิ:นปี 2558 เหตุทลี ดลง
มาจาก เงินฝากครบกําหนดและการจ่ายค่าเครืองจักร ค่าก่อสร้างโรงงานใหม่ทบี างชัน สําหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม ขึ:นเนืองจาก
ค่าเครืองจักรและงานก่อสร้างโรงงาน ศู นย์กระจายสินค้า 4 แห่ง รวมทัง: ซื:อทีด ิน 1 แห่ง เพือสร้างศู นย์กระจายสินค้า ส่วนลูกหนี:
การค้าและลูกหนี:อนื อยู่ทรี อ้ ยละ 12.28 ของสินทรัพย์รวม เพิม ขึ:นจากปี 2558 จํานวน 24.56 ลา้ นบาท เนืองจากยอดขายทีเ พิม ขึ:น
อย่างไรก็ดลี ูกหนี:สว่ นใหญ่ชาํ ระหนี:ตรงตามกําหนดเวลา

2.2 หนี:สนิ รวม
ณ วัน ที 30 กัน ยายน 2559 มีหนี: สิน รวมจํานวน 1,683.31 ล า้ นบาท คิ ด เป็ น ร้อยละ 22.77 ของหนี: สิน และส่ว นของ
ผู ถ้ ือ หุน้ เพิม ขึ:น จาก ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2558 ร้อ ยละ 20.33 ส่วนใหญ่ เป็ น เจ้าหนี: ก ารค้าและเจ้าหนี: อืน ซึงเกิด จากเจ้าหนี:
ค่ าเครืองจักรบางส่วนทียงั ไม่ครบกําหนดชําระ อัตราส่วนหนี:สนิ รวมต่ อส่วนของผู ถ้ อื หุน้ 0.29 เท่า เพิมขึ:นเล็กน้อยจากวันที 31
ธันวาคม 2558 ซึง มีอตั ราส่วนหนี:สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ที 0.26 เท่า
2.3 ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที 30 กันยายน 2559 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 5,710.48 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 77.23 ของหนี:สนิ และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เพิม ขึ:นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 384.78 ล ้านบาท เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิทเี พิม ขึ:น และส่วนทีล ดลงมาจาก
การจ่ายเงินปันผล ทําให้มมี ลู ค่าตามบัญชี 12.69 บาทต่อหุน้ เพิม ขึ:นจากปี 2558 ซึง อยู่ที 11.83 บาทต่อหุน้
3.

สภาพคล่อง
สําหรับงวดเก้าเดือน สิ:นสุดวันที 30 กันยายน 2559 บริษทั มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,362.02 ลา้ นบาท
เพิม ขึ:นจากปี ก่อน จํานวน 161.08 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 13.41 ซึง มีผลมาจากกําไรทีเ พิม ขึ:น
กระแสเงิน สดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจ กรรมลงทุน 141.20 ล า้ นบาท ลดลง 443.62 ล า้ นบาท สาเหตุจ ากใช้ไปในการจ่ ายค่ า
เครืองจักรและค่ าก่อสร้างสําหรับโรงงานใหม่ทบี างชัน ประกอบกับจ่ายซื:อเงินลงทุนชัว คราวและระยะยาวลดลง และมีเงินปันผลรับ
จากเงินลงทุนระยะยาวอืน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 740.38 ลา้ นบาท เพิมขึ:น 106.08 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.72 ส่วนใหญ่
เป็ นการจ่ายเงินปันผล จํานวน 706.50 ล ้านบาท
ส่งผลให้บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน สดเพิมขึ:น 480.45 ลา้ นบาท โดย ณ วันที 30 กันยายน 2559 บริษ ทั
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 784.39 ล ้านบาท
และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 1.73 เท่า สําหรับระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที 1 วัน ระยะเวลา
เก็บหนี:เฉลีย 43 วัน และระยะเวลาชําระหนี:เฉลีย 70 วัน ทําให้บริษทั มีรอบหมุนเวียนเงินสดอยู่ที 26 วัน
จึงเรียนมาเพือ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

…………………………………………..
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั )
กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน
เลขานุการบริษทั

