ACE_20_11_117
วันที 10 พฤศจิกายน 2563
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(MD&A) สําหรับไตรมาส 3 ปี 2563 สิ:นสุดวันที 30 กันยายน 2563 ซึงผู ส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้สอบทานแลว้ โดยผลการ
ดําเนินงานตามงบการเงินซึง แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีการเปลีย นแปลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน บริษทั ฯ ขอเรียน
ชี:แจงสาเหตุการเปลีย นแปลงในส่วนทีม สี าระสําคัญดังนี:
สรุปผลการดําเนิ นงานของบริษทั
(หน่วย : ล ้านบาท)

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

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

ไตรมาส
ร้อยละ
3/2563
1,803.24 98.67
1,827.52
100
941.75 52.23
861.49 47.77
395.43 21.64
430.81 23.57
0.96

ไตรมาส
ร้อยละ
3/2562
2,065.00 98.69
2,092.33
100
1,076.05 52.11
988.95 47.89
441.13 21.08
510.81 24.41
1.14

งวด 9 เดือน ร้อยละ งวด 9 เดือน ร้อยละ
สิ:นสุด
สิ:นสุด
30 ก.ย.2563
30 ก.ย.2562
5,387.85 98.51
5,750.24 98.63
5,469.62
100
5,829.99
100
2,804.90 52.06
3,111.88 54.12
2,582.95 47.94
2,638.36 45.88
1,221.81 22.34
1,329.53 22.81
1,283.34 23.46
1,233.88 21.16
2.85
2.74

เพิม ขึ:น (ลดลง)
จํานวนเงิน
ร้อยละ
(261.76)
(12.68)
(264.81)
(12.66)
(134.30)
(12.48)
(127.46)
(12.89)
(45.70)
(10.36)
(80.00)
(15.66)
(0.18) (15.79)
เพิม ขึ:น (ลดลง)
จํานวนเงิน
ร้อยละ
(362.39)
(360.37)
(306.98)
(55.41)
(107.72)
49.46
0.11

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบกําไรขาดทุนแสดงเป็ นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายและกําไรขัน: ต้นแสดงเป็ นร้อยละของรายได้จากการขาย

(6.30)
(6.18)
(9.86)
(2.10)
(8.10)
4.01
4.01

1. ผลการดําเนิ นงาน
1.1 รายได้จากการขาย
บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย ในไตรมาส 3 ปี 2563 และ 2562 จํานวน 1,803.24 ลา้ นบาท และ 2,065.00 ลา้ นบาท
ตามลําดับ ลดลงร้อยละ 12.68
สํา หรับรอบระยะเวลาเก้า เดือน สิ:น สุ ด วัน ที 30 กัน ยายน 2563 มีร ายได้จ ากการขาย 5,387.85 ล า้ นบาท ลดลง
ร้อยละ 6.30 เมือ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
1.2 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายในไตรมาส 3 ปี 2563 มีจาํ นวน 941.75 ล ้านบาท ลดลงร้อยละ 12.48 เมือ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน และมีสดั ส่วนต่อรายได้จากการขาย อยู่ทรี อ้ ยละ 52.23 ตํา กว่าปี ก่อนซึง อยู่ทรี อ้ ยละ 52.11 ทําให้มอี ตั รากําไรขัน: ต้นร้อย
ละ 47.77 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึง อยู่ทรี อ้ ยละ 47.89
สําหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือน สิ:นสุดวันที 30 กันยายน 2563 มีตน้ ทุนขาย 2,804.90 ลา้ นบาท ลดลง 306.98 ลา้ น
บาท หรือร้อยละ 9.86 เมือ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากต้นทุนการผลิตทีล ดลง มีผลมาจากราคาวัตถุดบิ
หลักได้ปรับราคาลง และบริษทั มีการควบคุมและบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสดั ส่วนต้นทุนขายต่อ
รายได้จากการขาย อยู่ทรี อ้ ยละ 52.06 ลดลงกว่าปี ก่อนซึง อยู่ทรี อ้ ยละ 54.12 ทําให้มอี ตั รากําไรขัน: ต้นร้อยละ 47.94 เพิม ขึ:น
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง อยู่ทรี อ้ ยละ 45.88
1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาส 3 ปี 2563 จํานวน 395.43 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.64 ต่อรายได้รวม
ลดลงร้อยละ 10.36 เมือ เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน สําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563 และ ปี 2562 มีสดั ส่วน
ต่อรายได้รวมอยู่ทรี อ้ ยละ 22.34 และร้อยละ 22.81 ตามลําดับ ลดลงร้อยละ 8.10 โดยส่วนใหญ่มาจากค่านํา: มันสําหรับใช้ใน
การจัดส่งสินค้าลดลง เนืองจาก ราคานํา: มันทีล ดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
1.4 กําไรสําหรับงวด
บริษทั ฯ มีกาํ ไรสําหรับงวดสามเดือน สิ:นสุดวันที 30 กันยายน 2563 จํานวน 430.81 ลา้ นบาท ลดลงร้อยละ.15.66
และสําหรับงวดเก้าเดือน มีกาํ ไรสุทธิ 1,283.34 ล ้านบาท เพิม ขึ:นร้อยละ 4.01 เมือ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนืองจาก
ต้นทุนขายและค่ าใช้จ่ายทีลดลง และบริษทั ฯ มีการรับรู ส้ ่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ:นสุดวันที 30 กันยายน 2563 จํานวน 1.63 ล ้านบาท
สรุปฐานะการเงินของบริษทั
(หน่วย : ล้านบาท)

30 กันยายน
2563
สินทรัพย์รวม
หนี:สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี:สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

9,843.26
1,005.91
8,837.35
9,843.26

ร้อยละ
100
10.22
89.78
100

31 ธันวาคม
2562
9,480.09
1,110.72
8,369.37
9,480.09

ร้อยละ
100
11.72
88.28
100

เพิม ขึ:น (ลดลง)
จํานวนเงิน
363.17
(104.81)
467.98
363.17

ร้อยละ
3.83
(9.44)
5.59
3.83

2.

ฐานะการเงิน
2.1 สินทรัพย์
ณ วันที 30 กันยายน 2563 สินทรัพย์รวมมีมูลค่ า 9,843.26 ลา้ นบาท เพิมขึ:นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
จํานวน 363.17 ล ้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 49.45 ของสินทรัพย์รวมและ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 50.55 ของ
สินทรัพย์รวม ซึงรายการทีเพิมส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืนเพิมขึ:น 1,000.53 ลา้ นบาท เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิม ขึ:น 8.20 ล ้านบาท
ส่วนลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อนื อยู่ทรี อ้ ยละ 7.87 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน
151.22 ล ้านบาท เนืองจากลูกหนี:สว่ นใหญ่ชาํ ระหนี:ตรงตามกําหนดเวลา และยอดขายทีล ดลง
2.2 หนี:สนิ รวม
ณ วันที 30 กันยายน 2563 มีหนี:สนิ รวมจํานวน 1,005.91 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.22 ของหนี:สนิ และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ลดลงจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ร้อยละ 9.44 ส่วนหนึงมาจากเจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อนื ทีล ดลง อัตราหนี:สนิ
รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 0.11 เท่า ลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2562 ซึง มีอตั ราส่วนอยู่ที 0.13 เท่า
จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิ ทําให้มกี ารจัดประเภทและรับรูห้ นี:สนิ ตามสัญญา
เช่า และมีหนี:สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิมขึ:น ซึงส่วนใหญ่ มผี ลมาจากการวัดมูลค่ ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2)

2.3 ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที 30 กันยายน 2563 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 8,837.35 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 89.78 ของหนี:สนิ และส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ เพิม ขึ:นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 467.98 ลา้ นบาท มีผลมาจากกําไรจากการดําเนินงาน สําหรับ
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม ขึ:น 116.49 ลา้ นบาท ส่วนหนึงเนืองจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที 9 ทําให้มมี ลู ค่าตามบัญชี 19.64 บาทต่อหุน้ เพิม ขึ:นจากปี 2562 ซึง อยู่ที 18.60 บาทต่อหุน้
3.

สภาพคล่อง
สําหรับงวดเก้าเดือน สิ:นสุดวันที 30 กันยายน 2563 บริษทั มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,614.86 ล ้านบาท
เพิม ขึ:นจากปี ก่อน จํานวน 103.51 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.85 เนืองจากกําไรทีเ พิม ขึ:น
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 664.79 ลา้ นบาท เพิมขึ:น 226.05 ลา้ นบาท สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการ
ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน เพิม ขึ:นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 941.84 ลา้ นบาท เพิม ขึ:น 137.49 ลา้ นบาท ส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายเงิน
ปันผล จํานวน 922.50 ล ้านบาท
ส่งผลให้บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม ขึ:น 8.20 ล ้านบาท และ ณ วันที 30 กันยายน 2563 บริษทั มี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 374.85 ล ้านบาท

และ ณ วันที 30 กันยายน 2563 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 5.56 เท่า สําหรับระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที 1 วัน
ระยะเวลาเก็บหนี:เฉลีย 43 วัน และระยะเวลาชําระหนี:เฉลีย 69 วัน ทําให้บริษทั มีรอบหมุนเวียนเงินสดอยู่ที 25 วัน
จึงเรียนมาเพือ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
…………………………………………..
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั )
กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน
เลขานุการบริษทั

