ACE_19_02_058
วันที 18 กุมภาพันธ์ 2562
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับปี
สิ5นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบแล ้ว โดยผลการดําเนินงานตามงบการเงินซึง แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสว่ นได้เสียมีการเปลีย นแปลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน บริษทั ฯ ขอเรียนชี5แจงสาเหตุการเปลีย นแปลงในส่วนทีม สี าระสําคัญดังนี5
สรุปผลการดําเนิ นงานของบริษทั

ปี 2561
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กําไรขัน5 ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุน้ (บาท)

7,495.57
7,574.57
4,294.41
3,201.16
1,677.37
1,431.35
3.18

ร้อยละ
98.96
100
57.29
42.71
22.14
18.90

ปี 2560
7,448.96
7,519.29
4,348.27
3,100.69
1,685.57
1,335.54
2.97

ร้อยละ
99.06
100
58.37
41.63
22.42
17.76

(หน่วย : ล ้านบาท)
เพิม ขึ5น(ลดลง) % +/( - )
46.61
55.28
(53.86)
100.47
(8.2)
95.81
0.21

0.63
0.74
(1.24)
3.24
(0.49)
7.17
7.07

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงเป็ นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายและกําไรขัน5 ต้นแสดงเป็ นร้อยละของรายได้จากการขาย

1.

ผลการดําเนิ นงาน
1.1 รายได้จากการขาย
บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2561 และ 2560 จํานวน 7,495.57 ล ้านบาท และ 7,448.96 ล ้านบาท ตามลําดับ เพิม ขึ5น
46.61 ล ้านบาท หรือร้อยละ 0.63 ซึง ส่วนหนึงมีผลมาจากการปรับราคาขายสินค้าบางรายการ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2561
1.2 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายในปี 2561 มีจาํ นวน 4,294.41 ลา้ นบาท ลดลงร้อยละ 1.24 จากปี ก่อน เนืองจากต้นทุนการผลิตทีลดลงมีผลมา
จาก บริษ ทั มีก ารควบคุ ม และบริห ารต้น ทุ น การผลิต อย่ างมีป ระสิท ธิ ภ าพ ในส่ว นของค่ าใช้จ่ ายในการผลิต ทีเพิม ขึ5น มาจาก
ค่าเสือ มราคาโรงงานบางชัน 2 ตัดค่าเสือ มราคาเต็มปี ในปี 2561 และค่าก๊าซธรรมชาติทใี ช้ในการผลิตสินค้ามีราคาสูงขึ5นกว่าปี ทแี ลว้
อย่างไรก็ดี บริษทั มีอตั รากําไรขัน5 ต้น ร้อยละ 42.71 เพิม ขึ5นจากปี ก่อน ซึง อยู่ทรี อ้ ยละ 41.63
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1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สําหรับปี 2561 จํานวน 1,677.37 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.14 ต่อรายได้รวม ซึง ลดลง
ร้อยละ 0.49 เมือ เปรียบเทียบปี 2560 ทัง5 นี5ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีล ดลงมาจากค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
1.4 กําไรสุทธิ
บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ 1,431.35 ล ้านบาท เพิม ขึ5นร้อยละ 7.17 เมือ เปรียบเทียบกับปี ก่อน และมีอตั รากําไรสุทธิรอ้ ยละ 18.90
ของรายได้รวม และมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า สําหรับปี 2561 จํานวน 5.21 ล ้านบาท
สรุปฐานะการเงินของบริษทั

สินทรัพย์รวม
หนี5สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี5สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

31 ธันวาคม สัดส่วน
2561
8,690.27 100
1,269.13 14.60
7,421.14 85.40
8,690.27 100

2.

31 ธันวาคม สัดส่วน
2560
7,997.33 100
1,289.67 16.13
6,707.65 83.87
7,997.33 100

(หน่วย : ล ้านบาท)
เพิม ขึ5น % +/( - )
(ลดลง)
692.94 8.66
(20.54) (1.59)
713.49 10.64
692.94 8.66

ฐานะการเงิน
2.1 สินทรัพย์
ณ วันที 31 ธัน วาคม 2561 สิน ทรัพย์รวมมีมูลค่ า 8,690.27 ลา้ นบาท เพิมขึ5นจาก ณ วันที 31 ธัน วาคม 2560 จํานวน
692.94 ลา้ นบาท โดยสินทรัพย์หลักประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 40.99 ของสินทรัพย์รวม ซึง รายการทีเ พิม มาจากเงิน
ลงทุนชัว คราวเพิม ขึ5น 1,127.14 ลา้ นบาท จากปี 2560 เนืองจากบริษทั นําเงินสดจากการประกอบกิจการและผลตอบแทนทีไ ด้รบั จาก
กองทุนส่วนบุคคลไปลงทุนเพิม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 59.01 ของสินทรัพย์รวม ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ทีด ิน อาคารและ
อุปกรณ์ ร้อยละ 49.33 ของสินทรัพย์รวม และเงินลงทุนระยะยาวร้อยละ 7.43 ของสินทรัพย์รวม ซึงลดลงเนืองจากหลักทรัพย์ที
ลงทุนบางส่วนมีระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 1 ปี จึงจัดประเภทใหม่เป็ นเงินลงทุนชัว คราว
ส่วนลู กหนี5การค้าและลูกหนี5อืน อยู่ทรี อ้ ยละ 10.89 ของสินทรัพย์รวม เพิมขึ5นจากปี 2560 จํานวน 52.63 ลา้ นบาท
เนืองจากมีลูกหนี5จากการขายหลักทรัพย์ในกองทุนส่วนบุคคลรอการโอนชําระเข้าบัญชี แต่อย่างไรก็ดีลูกหนี5การค้าส่วนใหญ่ เป็ น
Modern Trade และร้านค้าขนาดใหญ่ ซึง จะชําระหนี5ตรงตามกําหนดเวลา และยอดลูกหนี5คา้ งนานลดลง
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2.2 หนี5สนิ
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 มีหนี5 สิน รวมจํานวน 1,269.13 ล า้ นบาท คิ ด เป็ น ร้อยละ 14.60 ของหนี5 สิน และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ลดลงจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ร้อยละ 1.59 อัตราส่วนหนี5สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 0.17 เท่า ลดลงจากวันที 31
ธันวาคม 2560 ซึง มีอตั ราส่วนหนี5สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ที 0.19 เท่า
2.3 ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 7,421.14 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 85.40 ของหนี5สนิ และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เพิม ขึ5นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 713.49 ล ้านบาท เนืองจากมีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับปี 2561 จํานวน 1,431.35 บาท
และส่วนทีลดลงมาจากการจ่ายเงินปันผลให้ผูถ้ อื หุน้ จํานวน 693 ลา้ นบาท ทําให้มมี ูลค่ าตามบัญชี 16.49 บาทต่อหุน้ เพิมขึ5นจากปี
2560 ซึง อยู่ที 14.91 บาทต่อหุน้
3.

สภาพคล่อง
สําหรับปี สิ5นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,952.79 ล ้านบาท เพิม ขึ5นจากปี
ก่อน จํานวน 171.25 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.61 เนืองจากกําไรทีเ พิม ขึ5น
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,423.42 ลา้ นบาท เพิม ขึ5น 601.18 ล ้านบาท โดยเงินสดจ่ายซื5อเงินลงทุนทัง5 ระยะ
สัน5 และระยะยาวเพิม ขึ5น
ส่งผลให้บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 226.54 ลา้ นบาท เนืองจากส่วนใหญ่เป็ นการใช้เงินสดจ่ายซื5อเงิน
ลงทุนทัง5 ระยะสัน5 และระยะยาวเพิมขึ5นจากปี ก่อน และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จํานวน 458.54 ล ้านบาท
และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 3.37 เท่า สําหรับระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที 1 วัน ระยะเวลา
เก็บหนี5เฉลีย 44 วัน และระยะเวลาชําระหนี5เฉลีย 70 วัน ทําให้บริษทั มีรอบหมุนเวียนเงินสดอยู่ที 25 วัน
จึงเรียนมาเพือ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
…………………………………………..
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั )
กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน
เลขานุการบริษทั
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