ACE_16_08_140
วันที 11 สิงหาคม 2559
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A)
สําหรับไตรมาส 2 ปี 2559 สิ9นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2559 ซึงผู ส้ อบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตได้สอบทานแลว้ โดยผลการดําเนิน งานตาม
งบการเงิน ซึงแสดงเงิน ลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียมีก ารเปลีย นแปลงจากช่ วงเดียวกัน ของปี ก่ อน บริษ ทั ฯ ขอเรีย นชี9แจงสาเหตุก าร
เปลีย นแปลงในส่วนทีม สี าระสําคัญดังนี9
สรุปผลการดําเนิ นงานของบริษทั

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กําไรขัน9 ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้ (บาท)

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กําไรขัน9 ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้ (บาท)

ไตรมาส
2/2559
1,823.33
1,842.66
1,059.12
764.21
414.30
331.12
0.74

ร้อยละ
98.95
100
58.09
41.91
22.48
17.97

งวด 6 เดือน
ร้อยละ
สิ9นสุด
30 มิ.ย.2559
3,603.96 98.93
3,642.82 100
2,096.46 58.17
1,507.50.71 41.83
813.20 22.32
656.97 18.03
1.46

ไตรมาส
2/2558
1,736.93
1,755.69
1,028.34
708.59
416.40
280.75
0.62

ร้อยละ

(หน่วย : ล ้านบาท)
เพิม ขึ9น(ลดลง) % +/( - )

98.93
100
59.20
40.80
23.72
15.99

งวด 6 เดือน
ร้อยละ
สิ9นสุด
30 มิ.ย.2558
3,401.45 98.85
3,441.16 100
2,024.74 59.53
1,376.71 40.47
805.47 23.41
550.68 16.00
1.22

86.40
86.97
30.78
55.62
(2.10)
50.37
0.12
เพิม ขึ9น
(ลดลง)

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบกําไรขาดทุนแสดงเป็ นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายและกําไรขัน9 ต้นแสดงเป็ นร้อยละของ
รายได้จากการขาย

202.51
201.66
71.72
130.79
7.73
106.29
0.24

4.97
4.95
2.99
7.85
(0.50)
17.94
19.35
% +/( - )

5.95
5.86
3.54
9.50
0.96
19.30
19.67

1.

ผลการดําเนิ นงาน
ผลการดําเนินงานทีแสดงตามวิธีส่วนได้เสียในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้รวม 1,842.66 ลา้ นบาท เพิมขึ9นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 4.95
สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สิ9นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2559 มีรายได้รวม 3,642.82 ลา้ นบาท เพิมขึ9นร้อยละ 5.86 เมือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี9
1.1 รายได้จากการขาย
บริษ ทั ฯ มีรายได้จ ากการขาย ในไตรมาส 2 ปี 2559 และ 2558 จํา นวน 1,823.33 ล า้ นบาท และ 1,736.93 ล า้ นบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นเติบโตร้อยละ 4.97
สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สิ9นสุ ดวัน ที 30 มิถุน ายน 2559 มีรายได้จากการขาย 3,603.96 ลา้ นบาท คิ ดเป็ นเติบโต
ร้อยละ 5.95 เมือ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
และเมือ แยกวิเคราะห์ตามประเภทช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย สําหรับ รอบระยะเวลาสามเดือ นและหกเดือ น สิ9น สุ ด วัน ที
30 มิถนุ ายน 2559 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ธุ รกิจค้าส่งมีอตั ราการเติบโต อยู่ทรี อ้ ยละ 6.91 และ 9.48 ตามลําดับ
โดยบริษทั ได้วางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ขนมปังแผ่นกลิน นมฮอกไกโด ขนมปังทาหน้าครีมนมข้าวโพด และขนมปังสอดไส้
คัสตาร์ด ทุเรียน เป็ น ต้น รวมทัง9 จัด รายการส่งเสริม การขาย โดยลดราคาสิน ค้าบางรายการร่วมกับร้านค้า เพือเป็ นการกระตุน้
ยอดขาย ในส่วนธุ รกิจค้าปลีกลดลงร้อยละ 16.52 และ 17.26 ตามลําดับ และธุ รกิจฟาสต์ฟ้ ูด & ร้านอาหาร ลดลงร้อยละ 12.90
และ 12.37 ตามลําดับ เนืองจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดขี 9นึ
1.2 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายในไตรมาส 2 ปี 2559 มีจาํ นวน 1,059.12 ลา้ นบาท เพิมขึ9น 30.78 ลา้ นบาท หรือร้อยละ 2.99 เมือเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากปริมาณการใช้วตั ถุดบิ และบรรจุภณั ฑ์ในการผลิตเพิม ขึ9นตามยอดขาย และเมือ เปรียบเทียบเป็ น
สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย อยู่ทรี อ้ ยละ 58.09 ตํา กว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนซึง อยู่ทรี อ้ ยละ 59.20 เนืองจากราคา
วัตถุดบิ หลักบางรายการลดลง เช่น แป้ งสาลี เป็ นต้น ทําให้มอี ตั รากําไรขัน9 ต้นร้อยละ 41.91 เพิมขึ9นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง
อยู่ทรี อ้ ยละ 40.80
สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สิ9นสุ ดวันที 30 มิถนุ ายน 2559 มีตน้ ทุนขาย 2,096.46 ลา้ นบาท เพิมขึ9น 71.72 ลา้ นบาท
หรือร้อยละ 3.54 เมือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีอตั รากําไรขัน9 ต้น ร้อยละ 41.83 เพิมขึ9นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ซึง อยู่ทรี อ้ ยละ 40.47
1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาส 2 ปี 2559 จํานวน 414.30 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.48 ของรายได้รวม
สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สัดส่วนอยู่ทรี อ้ ยละ 22.32 ต่อรายได้รวม ซึงใกลเ้ คียงกับปี ก่อน ค่ าใช้จ่ายในส่วนค่ านํา9 มันสําหรับ
จัดส่งสินค้ายังคงลดลง สําหรับค่าใช้จ่ายทีเ พิม ขึ9นมาจากค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย เพือ เน้นการเข้าถึงผูบ้ ริโภคทุกช่องทาง และ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน ในไตรมาส 2 มีการปรับเงินเดือนและค่าแรงงานประจําปี รวมถึงคอมมิชชัน ทีเ พิม ตามยอดขาย

1.4 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับไตรมาส 2 ปี 2559 จํานวน 35.59 ลา้ นบาท เพิมขึ9นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนจํานวน
7.03 ลา้ นบาท หรือร้อยละ 24.63 เนืองจากมีกาํ ไรของกิจการปกติเพิม ขึ9น สําหรับสัดส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อรายได้รวมในไตร
มาสที 2 ปี 2559 และ 2558 อยู่ทรี อ้ ยละ 1.93 และ ร้อยละ 1.63 ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 และ 2558 อยู่ที
ร้อยละ 1.96 และ ร้อยละ 1.65 ตามลําดับ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12)
1.5 กําไรสุทธิ
บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับงวดสามเดือน สิ9นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2559 จํานวน 331.12 ลา้ นบาท เพิมขึ9นร้อยละ
17.94 และสําหรับงวดหกเดือน มีกาํ ไรสุทธิ 656.97 ล ้านบาท เพิม ขึ9นร้อยละ 19.30 เมือ เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึง มีผลมา
จากยอดขายทีเ พิมมากขึ9น และจากการบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้บริษทั มีกาํ ไรเพิม ขึ9นมา
อย่างต่อเนือง และมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า สําหรับงวดหกเดือนในปี 2559 จํานวน 0.35 ล ้านบาท
สรุปฐานะการเงินของบริษทั

สินทรัพย์รวม
หนี9สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี9สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
2.

30 มิถนุ ายน สัดส่วน
2559
7,227.77 100
1,610.24 22.28
5,617.53 77.72
7,227.77 100

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 ขึ9น % +/( - )
(ลดลง)
503.21
7.48
211.38
15.11
291.83
5.48
503.21
7.48

ฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 สินทรัพย์รวมมีมูลค่ า 7,227.77 ลา้ นบาท เพิมขึ9นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 จํานวน
503.21 ลา้ นบาท โดยสินทรัพย์หลักประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 32.86 ของสินทรัพย์รวมและ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ร้อยละ 67.14 ของสินทรัพย์รวม ซึงรายการทีเพิมมาจากเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิมขึ9น จํานวน 153.55 ลา้ นบาท เนืองจาก
ยอดขายทีเ พิมขึ9น เงินลงทุนชัว คราวลดลง 726.41 ลา้ นบาท เมือเปรียบเทียบกับสิ9นปี 2558 เนืองจากมีการจ่ายชําระค่าเครืองจักร
บางส่วน ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม ขึ9นเนืองจาก ค่าเครืองจักรและงานก่อสร้างโรงงานบางชัน 2 ศู นย์กระจายสินค้า 4 แห่ง
รวมทัง9 ซื9อทีด ิน 1 แห่ง เพือสร้างศู นย์กระจายสินค้า ส่วนลูกหนี9การค้าและลูกหนี9อนื อยู่ทรี อ้ ยละ 12.08 ของสินทรัพย์รวม ลดลง
เล็กน้อยเพราะลูกหนี9สว่ นใหญ่ชาํ ระหนี9ตรงตามกําหนดเวลา

2.2 หนี9สนิ รวม
ณ วัน ที 30 มิถุน ายน 2559 มีหนี9 สิน รวมจํานวน 1,610.24 ล า้ นบาท คิด เป็ น ร้อยละ 22.28 ของหนี9สิน และส่วนของ
ผู ถ้ ือ หุน้ เพิม ขึ9น จาก ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2558 ร้อ ยละ 15.11 ส่วนใหญ่ เป็ น เจ้าหนี9 ก ารค้าและเจ้าหนี9 อืน ซึงเกิด จากเจ้าหนี9
ค่ าเครืองจักรบางส่วนทียงั ค้างชําระ สัดส่วนหนี9สินรวมต่ อส่วนของผู ถ้ ือหุน้ 0.29 เท่า เพิมขึ9นจากวันที 31 ธันวาคม 2558 ซึงมี
อัตราส่วนหนี9สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ที 0.26 เท่า
2.3 ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 5,617.53 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 77.72 ของหนี9สนิ และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เพิม ขึ9นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 291.83 ล ้านบาท เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิทเี พิม ขึ9น และส่วนทีล ดลงมาจาก
การจ่ายเงินปันผล ทําให้มมี ลู ค่าตามบัญชี 12.48 บาทต่อหุน้ เพิม ขึ9นจากปี 2558 ซึง อยู่ที 11.83 บาทต่อหุน้
3.

สภาพคล่อง
สําหรับงวดหกเดือน สิ9นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2559 บริษทั มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 801.50 ลา้ นบาท
เพิม ขึ9นจากปี ก่อน จํานวน 65.84 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.95
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 254.37 ลา้ นบาท เพิมขึ9น 85.08 ลา้ นบาท โดยเงินสดทีใช้ไปส่วนใหญ่เป็ นการ
จ่ายค่าเครืองจักรและค่าก่อสร้างโรงงานบางชัน 2 และซื9อทีด นิ เพือ ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าเพิม
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 393.57 ล ้านบาท เพิม ขึ9น 65.67 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20.03 ส่วนใหญ่เป็ น
การจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจํางวดครึงปี หลังของปี 2558 จํานวน 373.50 ล ้านบาท เมือ วันที 19 พฤษภาคม 2559
ส่งผลให้บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ9น 153.55 ลา้ นบาท โดย ณ วันที 30 มิถุน ายน 2559 บริษ ทั
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 457.49 ล ้านบาท
และ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2559 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 1.78 เท่า สําหรับระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที 1 วัน ระยะเวลา
เก็บหนี9เฉลีย 44 วัน และระยะเวลาชําระหนี9เฉลีย 68 วัน ทําให้บริษทั มีรอบหมุนเวียนเงินสดอยู่ที 23 วัน
จึงเรียนมาเพือ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

