ACE_16_02_059
วันที 17 กุมภาพันธ์ 2559
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A)
สําหรับปี 2558 สิ9นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ซึง ผู ส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบแลว้ โดยผลการดําเนินงานตามงบการเงินซึง
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีการเปลีย นแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากปี ก่อน บริษทั ฯ ขอเรียนชี9แจงสาเหตุการเปลีย นแปลงใน
ส่วนทีม สี าระสําคัญดังนี9
สรุปผลการดําเนิ นงานของบริษทั

ปี 2558
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กําไรขัน9 ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้ (บาท)

7,346.83
7,415.80
4,320.86
3,025.97
1,644.93
1,304.66
2.90

ร้อยละ
99.07
100
58.81
41.19
22.18
17.59

ปี 2557
6,853.21
6,914.17
4,188.18
2,665.03
1,563.88
1,042.07
2.32

ร้อยละ
99.12
100
61.11
38.89
22.62
15.07

(หน่วย : ล ้านบาท)
เพิม ขึ9น(ลดลง) % +/( - )
493.62
501.63
132.68
360.94
81.05
262.59
0.58

7.20
7.26
3.17
13.54
5.18
25.20
25.00

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงเป็ นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายและกําไรขัน9 ต้นแสดงเป็ นร้อยละของรายได้จากการขาย

1.

ผลการดําเนิ นงาน
ผลการดําเนินงานทีแ สดงตามวิธีส่วนได้เสียในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้รวม 7,415.80 ลา้ นบาท เพิม ขึ9นจากปี ก่อน ร้อยละ
7.26 โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี9
1.1 รายได้จากการขาย
บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2558 และ 2557 จํานวน 7,346.83 ล ้านบาท และ 6,853.21 ลา้ นบาท ตามลําดับ คิดเป็ น
อัตราการเติบโตร้อยละ 7.20 ทัง9 นี9ยอดขายทีเพิมขึ9นมีผลมาจากการวางจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการ ประกอบกับการทํา
โฆษณาผ่านสือต่ างๆ รวมถึงการทํารายการส่งเสริมการขายหลากหลายรู ปแบบ เพือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ9น และเป็ นการ
กระตุน้ ยอดขายอย่างต่อเนือง
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และเมือแยกวิเคราะห์ตามประเภทช่องทางการจัดจําหน่ าย สําหรับปี 2558 เมือเปรียบเทียบกับปี 2557 ธุ รกิจค้าส่งมีอตั รา
การเติบโต อยู่ทีรอ้ ยละ 6.32 และ 6.39 ตามลําดับ ธุ รกิจค้าปลีก มีอตั ราเติบโตร้อยละ 4.91 และ 4.25 ตามลําดับ และธุ รกิจ
ฟาสต์ฟ้ ดู & ร้านอาหาร มีอตั ราเติบโตร้อยละ 20.72 และ 23.52 ตามลําดับ
1.2 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายในปี 2558 มีจาํ นวน 4,320.86 ลา้ นบาท เพิมขึ9นร้อยละ 3.17 เมือเทียบกับปี ก่อน เนืองจากการใช้วตั ถุดิบและ
บรรจุภณั ฑ์มากขึ9นตามยอดขาย อย่างไรก็ดบี ริษทั มีการบริหารจัดการควบคุมต้นทุน ทําให้เมือ เปรียบเทียบต้นทุนขายต่อรายได้จาก
การขาย อยู่ทรี อ้ ยละ 58.81 เมือ เปรียบเทียบกับปี ก่อนอยู่ทรี อ้ ยละ 61.11 และมีอตั รากําไรขัน9 ต้นร้อยละ 41.19 เพิมขึ9นจากปี ก่อน
ซึง อยู่ทรี อ้ ยละ 38.54
1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2558 จํานวน 1,644.93 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.18 ต่อรายได้รวม เพิม ขึ9นร้อยละ
5.18 เมือเปรียบเทียบกับปี ก่อน ค่าใช้จ่ายทีเพิมขึ9น มีผลมาจากค่ าโฆษณา ค่ าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ทีม กี ารจัดรายการเพือ
กระตุน้ ยอดขาย และค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานทีเ พิม ขึ9นตามจํานวนพนักงาน และค่าคอมมิชชัน ทีเ พิม ขึ9นตามยอดขาย
1.4 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล สําหรับปี 2558 จํานวน 134.99 ลา้ นบาท เพิม ขึ9นจากปี ก่อนร้อยละ 19.53 เนืองจากมีกาํ ไรจากกิจการ
ทีไ ม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนเพิม ขึ9น สําหรับสัดส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อรายได้รวมใน ปี 2558 และ 2557 อยู่ทรี อ้ ยละ 1.82
และ ร้อยละ 1.62 ตามลําดับ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24)
1.5 กําไรสุทธิ
บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ 1,304.66 ล ้านบาท เพิม ขึ9นร้อยละ 25.20 เมือ เทียบกับปี ก่อน ซึง มีผลมาจากยอดขายทีเ พิม มากขึ9น และ
จากการควบคุมค่ าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง9 ได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ประกอบกับ
ราคานํา9 มันทีใ ช้ขนส่งสินค้าลดลงจากปี ก่อน และมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า สําหรับปี 2558 จํานวน 2.76 ล ้านบาท
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สรุปฐานะการเงินของบริษทั

สินทรัพย์รวม
หนี9สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี9สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

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

31 ธันวาคม สัดส่วน
2557
5,951.24 100
1,341.99 22.55
4,609.25 77.45
5,951.24 100

(หน่วย : ล ้านบาท)
เพิม ขึ9น % +/( - )
(ลดลง)
773.32 12.99
56.87 4.24
716.45 15.54
773.32 12.99

2.

ฐานะการเงิน
2.1 สินทรัพย์
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2558 สิน ทรัพย์รวมมีมูล ค่ า 6,724.56 ล า้ นบาท เพิม ขึ9น จากปี 2557 จํานวน 773.32 ล า้ นบาท
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 12.99 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนซื9อทีด นิ สําหรับสร้างศูนย์กระจายสินค้า และมีการก่อสร้างโรงงานใหม่
ทีน ิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ส่วนลูกหนี9การค้าและลูกหนี9อนื จํานวน 883.74 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 13.14 ของสินทรัพย์รวม เพิม ขึ9น 92.59 ล ้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 11.70 ลูกหนี9ส่วนใหญ่ เป็ นห้างฯ ร้านค้าขนาดใหญ่ ซึงจะชําระหนี9ตรงตามกําหนดเวลา นอกจากนี9บริษทั ฯ ได้กนั
สํารองค่ าเผือ หนี9 สงสัย จะสู ญ เป็ น จํานวน 0.1 ลา้ นบาท ซึงเพียงพอสําหรับหนี9 ทีคา้ งนาน โดยหนี9ค า้ งนานส่วนใหญ่ ไม่เกิน 1 ปี
อย่างไรก็ดี หนี9คา้ งนาน บริษทั ฯ สามารถติดตามเรียกเก็บเงินได้
รวมทัง9 การเพิมขึ9นของเงินลงทุนระยาว จํานวน 390.76 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 181.64 ซึงเกิดจากการลงทุนในกองทุน
ส่วนบุคคลเพิม ขึ9น
2.2 หนี9สนิ
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2558 มีหนี9 สิน รวมจํานวน 1,398.86 ล า้ นบาท คิ ด เป็ น ร้อยละ 20.80 ของหนี9 สิน และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เพิม ขึ9นจากปี 2557 ร้อยละ 4.24 ซึง ส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี9การค้าและเจ้าหนี9อนื สัดส่วนหนี9สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 0.26
เท่า ลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2557 ซึง มีอตั ราส่วนหนี9สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ที 0.29 เท่า
2.3 ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 5,325.70 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 79.20 ของหนี9สนิ และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เพิม ขึ9นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 716.45 ล ้านบาท เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิทเี พิม ขึ9น และส่วนทีล ดลงมาจาก
การจ่ายเงินปันผล ทําให้มมี ลู ค่าตามบัญชี 11.83 บาทต่อหุน้ เพิม ขึ9นจากปี 2557 ซึง อยู่ที 10.24 บาทต่อหุน้
3.

สภาพคล่อง
สําหรับปี 2558 บริษทั มีเงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดําเนินงาน 1,716.49 ลา้ นบาท เพิม ขึ9นจากปี ก่อน จํานวน 258.75 ลา้ น
บาท คิดเป็ นร้อยละ 17.75 เนืองจากยอดขายและกําไรทีเ พิม ขึ9น
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กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 880.89 ล ้านบาท เนืองจากลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพิม ขึ9น อีกทัง9 ซื9อทีด นิ จ่าย
ค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์เพิม ขึ9น
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 656.30 ลา้ นบาท เพิม ขึ9นร้อยละ 14.88 ส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายเงินปันผล เป็ น
เงิน 576 ล ้านบาท
ส่งผลให้บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม ขึ9น 179.30 ล ้านบาท โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 303.94 ล ้านบาท
และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 2.60 เท่า สําหรับระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที 1 วัน ระยะเวลา
เก็บหนี9เฉลีย 41 วัน และระยะเวลาชําระหนี9เฉลีย 68 วัน ทําให้บริษทั มีรอบหมุนเวียนเงินสดอยู่ที (Cash Cycle) 26 วัน
จึงเรียนมาเพือ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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