ACE_22_02_014
วันที 21 กุมภาพันธ์ 2565
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สําหรับปี สิ5นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ซึง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบแลว้ โดยผลการดําเนินงานตามงบการเงินซึง
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีการเปลีย นแปลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน บริษทั ฯ ขอเรียนชี5แจงสาเหตุการเปลีย นแปลง
ในส่วนทีม สี าระสําคัญดังนี5
สรุปผลการดําเนิ นงานของบริษทั
(หน่วย: ล ้านบาท)

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กําไรขัน5 ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุน้ (บาท)

ปี 2564
จํานวนเงิน
7,159.94
7,207.61
3,773.53
3,386.41
1,580.98
1,687.67
3.75

ร้อยละ
99.34
100
52.70
47.30
21.93
23.42

ปี 2563
จํานวนเงิน
7,143.48
7,185.94
3,742.85
3,400.63
1,609.09
1,678.67
3.73

ร้อยละ
99.41
100
52.40
47.60
22.39
23.36

เพิม ขึ5น(ลดลง)
จํานวนเงิน
ร้อยละ
16.46
0.23
21.67
0.30
30.68
0.82
(14.22)
(0.42)
(28.11)
(1.75)
9.00
0.54
0.02
0.54

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบกําไรขาดทุนแสดงเป็ นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายและกําไรขัน5 ต้นแสดงเป็ นร้อยละของรายได้จากการขาย

1. ผลการดําเนิ นงาน
1.1 รายได้จากการขาย
บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2564 และ 2563 จํานวน 7,159.94 ลา้ นบาท และ 7,143.48 ลา้ นบาท ตามลําดับ
เพิม ขึ5น 16.46 ล ้านบาท หรือร้อยละ 0.23 จากปี ก่อน เป็ นผลจากการบริหารการขายและการตลาด ทําให้รกั ษายอดขายไม่ให้
ลดลงภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ซึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม และกระทบต่อบริษทั รวมถึงมีการปรับราคา
สินค้าบางรายการตามต้นทุนวัตถุดบิ ทีเ พิม ขึ5นในไตรมาส 4 ของปี 2564
1.2 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายในปี 2564 มีจาํ นวน 3,773.53 ลา้ นบาท เพิม ขึ5นร้อยละ 0.82 จากปี ก่อน และมีสดั ส่วนต่อรายได้จากการ
ขาย อยู่ทรี อ้ ยละ 52.70 สู งกว่าปี ก่อนซึง อยู่ทรี อ้ ยละ 52.40 เนืองจากราคาวัตถุดบิ ทีป รับตัวเพิม ขึ5น ทําให้มอี ตั รากําไรขัน5 ต้น
ร้อยละ 47.30 โดยลดลงจากปี ก่อน ซึง อยู่ทรี อ้ ยละ 47.60

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สําหรับปี 2564 จํานวน 1,580.98 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.93 ต่อรายได้รวม
ลดลงร้อยละ 28.11 เมือเปรียบเทียบปี 2563 โดยส่วนใหญ่ มาจากค่ าเสือมราคารถขนส่งสินค้าทีตดั หมด และค่ าใช้จ่าย
เกียวกับพนักงานลดลง เนืองจากจํานวนพนักงานลดลงจากปี ก่อน
1.4 กําไรสุทธิ
บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ 1,687.67 ล ้านบาท เพิม ขึ5นร้อยละ 0.54 เมือ เปรียบเทียบกับปี ก่อน และมีอตั รากําไรสุทธิรอ้ ยละ
23.42 ของรายได้รวม และมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า สําหรับปี 2564 จํานวน 3.25 ล ้านบาท
สรุปฐานะการเงินของบริษทั
(หน่วย : ล ้านบาท)

31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม
หนี5สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี5สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

จํานวนเงิน
11,234.20
1,093.73
10,140.47
11,234.20

ร้อยละ
100
9.74
90.26
100

31 ธันวาคม 2563
จํานวนเงิน
10,298.89
1,049.02
9,249.87
10,298.89

ร้อยละ
100
10.19
89.81
100

เพิม ขึ5น (ลดลง)
จํานวนเงิน ร้อยละ
935.31 9.08
44.71 4.26
890.60 9.63
935.31 9.08

2.

ฐานะการเงิน
2.1 สินทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์รวมมีมูลค่ า 11,234.20 ลา้ นบาท เพิมขึ5นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
จํานวน 935.31 ลา้ นบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 50.54 ของสินทรัพย์รวม ซึงรายการทีเพิมมาจากการ
ลงทุนเพิม ในกองทุนส่วนบุคคล สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 49.46 ของสินทรัพย์รวม เนืองจากจ่ายชําระค่าหุน้ สามัญ ของ
บริษทั สห แคปปิ ตอล ทาวเวอร์ จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 165 ล ้านบาท
ส่วนลูกหนี5การค้าและลูกหนี5อนื จํานวน 871.30 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.76 ของสินทรัพย์รวม เพิมขึ5นร้อยละ
16.63 ตามยอดขายทีเ พิม ขึ5นในช่วงปลายปี 2564 เมือ เทียบกับปี ก่อน
2.2 หนี5สนิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 มีหนี5สนิ รวมจํานวน 1,093.73 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.74 ของหนี5สนิ และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เพิม ขึ5นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ร้อยละ 4.26 ส่วนหนึงมาจากเจ้าหนี5การค้าและเจ้าหนี5อนื ทีเ พิม ขึ5น เนืองจาก
ราคาวัตถุดบิ ทีเ พิม ขึ5น อัตราหนี5สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 0.11 เท่า

2.3 ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 10,140.47 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 90.26 ของหนี5สนิ และ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม ขึ5นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 890.60 ล ้านบาท มีผลมาจากกําไรจากการดําเนินงาน ทําให้
มีมลู ค่าตามบัญชี 22.53 บาทต่อหุน้ เพิม ขึ5นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ซึง อยู่ที 20.56 บาทต่อหุน้
3.

สภาพคล่อง
สําหรับปี สิ5นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 บริษทั มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,959.54 ล ้านบาท ลดลงจากปี
ก่อน จํานวน 230.05 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.51 เนืองจากลูกหนี5การค้าและลูกหนี5อนื ทีเพิมขึ5น รวมทัง5 สินค้าคงเหลือ
เพิม ขึ5น เมือ เปรียบเทียบกับปี ก่อน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,126.61 ลา้ นบาท ลดลง 116.19 ลา้ นบาท เนืองจากมีเงินสดรับจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน เพิม ขึ5นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในส่วนทีเ พิม ขึ5นมีซ5อื ทีด นิ เพือ ใช้ก่อสร้างศูนย์
กระจายสินค้าจํานวน 3 แห่ง
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 811.51 ล ้านบาท ลดลง 133.54 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.13
เนืองจากจ่ายชําระหนี5สนิ สัญญาเช่า และมีการจ่ายเงินปันผลจํานวน 801 ล ้านบาท
ส่งผลให้บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม ขึ5น 21.42 ล ้านบาท โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษทั
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 389.77 ล ้านบาท
และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 5.80 เท่า สําหรับระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที 1 วัน
ระยะเวลาเก็บหนี5เฉลีย 40 วัน และระยะเวลาชําระหนี5เฉลีย 68 วัน ทําให้บริษทั มีรอบหมุนเวียนเงินสดอยู่ที 27 วัน
จึงเรียนมาเพือ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
…………………………………………..
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั )
กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน
เลขานุการบริษทั

