ACE_16_05_103
วันที 12 พฤษภาคม 2559
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(MD&A) สําหรับไตรมาส 1 ปี 2559 สิ:นสุดวันที 31 มีนาคม 2559 ซึงผู ส้ อบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตได้สอบทานแลว้ โดยผลการ
ดําเนินงานตามงบการเงินซึง แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสียมีการเปลีย นแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
บริษทั ฯ ขอเรียนชี:แจงสาเหตุการเปลีย นแปลงในส่วนทีม สี าระสําคัญดังนี:
สรุปผลการดําเนิ นงานของบริษทั
(หน่วย : ล ้านบาท)

ไตรมาส
1/2559
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กําไรขัน: ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้ (บาท)

1,780.63
1,800.16
1,037.35
743.28
398.90
325.84
0.72

ร้อยละ
98.92
100
58.26
41.74
22.16
18.10

ไตรมาส
1/2558
1,664.51
1,685.47
996.41
668.10
389.07
269.94
0.60

ร้อยละ
98.76
100
59.86
40.14
23.08
16.02

เพิม ขึ:น
(ลดลง)
116.12
114.69
40.94
75.18
9.83
55.90
0.12

% +/( - )
6.98
6.80
4.11
11.25
2.53
20.71
20.00

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบกําไรขาดทุนแดสงเป็ นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายและกําไรขัน: ต้นแสดงเป็ นร้อยละของรายได้จากการขาย

1. ผลการดําเนิ นงาน
ผลการดําเนินงานทีแ สดงตามวิธีส่วนได้เสียในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้รวม 1,800.16 ลา้ นบาท เพิม ขึ:นจากไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 6.80
1.1 รายได้จากการขาย
บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย ในไตรมาส 1 ปี 2559 และ 2558 จํานวน 1,780.63 ลา้ นบาท และ 1,664.51 ลา้ นบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นเติบโตร้อยละ 6.98
และเมือแยกวิเคราะห์ตามประเภทช่องทางการจัดจําหน่าย สําหรับรอบระยะเวลาสามเดือน สิ:นสุดวันที 31 มีนาคม
2559 เมือ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ธุ รกิจค้าส่งมีอตั ราการเติบโต อยู่ทรี อ้ ยละ 9.13 โดยกลุม่ Sliced Bread
สามารถเติบโตร้อยละ 13.61 มีผลมาจากบริษทั จัดรายการส่งเสริมการขาย โดยลดราคาสินค้าบางรายการร่วมกับร้านค้า
ในส่วนธุ รกิจค้าปลีกลดลงร้อยละ 2.46 เนืองจากยอดขายบางสาขาของร้านเดลิย่าไม่เป็ นไปตามเป้ า จึงปิ ดร้านไปจํานวน 4
สาขาจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และธุ รกิจฟาสต์ฟ้ ูด & ร้านอาหาร คําสัง ซื:อลดลง ซึงส่งผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที
ถดถอย ผูบ้ ริโภคใช้สอยอย่างประหยัด

1.2 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายในไตรมาส 1 ปี 2559 มีจาํ นวน 1,037.35 ลา้ นบาท เพิมขึ:นร้อยละ 4.11 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน เนืองจากการใช้วตั ถุดิบและบรรจุภณั ฑ์มากขึ:นตามยอดขาย และราคาวัตถุดิบหลักได้ปรับราคาลง ทําให้เมือ
เปรียบเทียบต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย อยู่ทรี อ้ ยละ 58.26 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันซึง อยู่ทรี อ้ ยละ 59.86 ทําให้มี
อัตรากําไรขัน: ต้นร้อยละ 41.74 เพิม ขึ:นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึง อยู่ทรี อ้ ยละ 40.14
1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาส 1 ปี 2559 จํานวน 398.90 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.16 ต่อรายได้
รวม ซึง สัดส่วนต่อรายได้รวมลดลงเมือ เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ค่าใช้จ่ายทีเ พิม ขึ:นมาจากค่าโฆษณา และ
ค่ าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน เช่น เงินเดือนและค่ าแรงทีเพิมตามจํานวนพนักงาน รวมถึงการปรับเงินเดือนและค่ าแรง เมือ
เดือน เมษายน 2558 ในส่วนค่านํา: มันสําหรับจัดส่งสินค้ายังคงลดลง เมือ เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
1.4 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จํานวน 35.73 ลา้ นบาท เพิมขึ:นจากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนจํานวน 7.57 ล ้านบาท หรือเพิม ขึ:นร้อยละ 26.88 เนืองจากมีรายได้จากการขายและกําไรของกิจการปกติเพิม ขึ:น สําหรับ
สัด ส่ ว นภาษี เงิน ได้นิ ติ บุ ค คลต่ อ รายได้ร วมในไตรมาสที 1 ปี 2559 และ 2558 อยู่ ทีร อ้ ยละ 1.98 และ ร้อ ยละ 1.67
ตามลําดับ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12)
1.5 กําไรสุทธิ
บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับงวดสามเดือน สิ:นสุดวันที 31 มีนาคม 2559 จํานวน 325.84 ล ้านบาท เพิม ขึ:นร้อย
ละ.20.71 เมือ เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึง มีผลมาจากยอดขายทีเ พิม มากขึ:น และจากการบริหารจัดการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้บริษทั มีกาํ ไรเพิม ขึ:นมาอย่างต่อเนือง และมีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้า สําหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จํานวน 0.31 ล ้านบาท
สรุปฐานะการเงินของบริษทั

(หน่วย : ล้านบาท)
31 มีนาคม
2559
สินทรัพย์รวม
หนี:สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี:สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

6,967.78
1,306.02
5,661.76
6,967.78

ร้อยละ
100
18.74
81.26
100

31 ธันวาคม
2558
6,724.56
1,398.86
5,325.70
6,724.56

ร้อยละ
100
20.80
79.20
100

เพิม ขึ:น
(ลดลง)
243.22
(92.84)
336.06
243.22

% +/( - )
3.62
(6.64)
6.31
3.62

2.

ฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์
ณ วันที 31 มีนาคม 2559 สินทรัพย์รวมมีมูลค่ า 6,967.78 ลา้ นบาท เพิมขึ:นจาก ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2558
จํานวน 243.22 ล า้ นบาท โดยสิน ทรัพ ย์หลัก ประกอบด้ว ย สิน ทรัพ ย์หมุน เวีย นร้อ ยละ 43.85 ของสิน ทรัพ ย์รวมและ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 56.15 ของสินทรัพย์รวม ซึง รายการทีเ พิมมาจากเงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 141.32
ลา้ นบาท เนืองจากยอดขายทีเพิมขึ:น ในส่วนสินทรัพย์ถาวรเพิมเนืองจาก เป็ นทรัพย์สินระหว่างสร้างก่อสร้างโรงงานใหม่
ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า 3 แห่ง จํานวน 191.94 ล ้านบาท และซื:อทีด นิ 1 แห่ง เพือ สร้างศูนย์กระจายสินค้า
ส่วนลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อนื จํานวน 818.81 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.75 ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ
7.35 ลูกหนี:สว่ นใหญ่เป็ นห้างฯ ร้านค้าขนาดใหญ่ ซึง จะชําระหนี:ตรงตามกําหนดเวลา นอกจากนี:บริษทั ฯ ได้กนั สํารองค่าเผือ
หนี:สงสัยจะสูญเป็ นจํานวน 0.1 ล ้านบาท ซึง เพียงพอสําหรับหนี:ทคี า้ งนาน
2.2 หนี:สนิ รวม
ณ วันที 31 มีนาคม 2559 มีหนี:สนิ รวมจํานวน 1,306.02 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 18.74 ของหนี:สนิ และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ลดลงจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ร้อยละ 6.64 ซึง ส่วนใหญ่ทลี ดลงเป็ นเจ้าหนี:การค้าและหนี:สนิ ตามสัญญาเช่า
การเงิน ทําให้มสี ดั ส่วนหนี:สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 0.23 เท่า ลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2558 ซึง มีอตั ราส่วนหนี:สนิ รวม
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ที 0.26 เท่า
2.3 ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที 31 มีนาคม 2559 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 5,661.76 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 81.26 ของหนี:สนิ และส่วน
ของผู ถ้ อื หุน้ เพิมขึ:นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 336.06 ลา้ นบาท เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิทเี พิมขึ:น ทําให้มี
มูลค่าตามบัญชี 12.58 บาทต่อหุน้ เพิม ขึ:นจากปี 2558 ซึง อยู่ที 11.83 บาทต่อหุน้
3.

สภาพคล่อง
สําหรับไตรมาสที 1 ปี 2559 สิ:นสุดวันที 31 มีนาคม 2559 บริษทั มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 377.58
ล ้านบาท เพิม ขึ:นจากปี ก่อน จํานวน 25.30 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.18 เนืองจากยอดขายและกําไรทีเ พิม ขึ:น
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 229.95 ล ้านบาท ลดลง 507.37 ลา้ นบาท โดยเงินสดทีใ ช้ไปส่วนใหญ่เป็ น
การลงทุนทัง: ระยะสัน: และระยะยาว จ่ายค่าก่อสร้างโรงงานใหม่ ค่าก่อสร้างศู นย์กระจายสินค้า และซื:อทีด นิ เพือ ก่อสร้างศู นย์
กระจายสินค้าเพิม
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 6.31 ล ้านบาท ลดลง 5.31 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 45.70 เนืองจากมี
หนี:สนิ สัญญาเช่าการเงินลดลง เนืองจากซื:อทรัพย์สนิ โดยการทํา Leasing ลดลง และมีเงินฝากพนักงานเพิม ขึ:น
ส่งผลให้บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม ขึ:น 141.32 ล ้านบาท โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2559 บริษทั
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 445.27 ล ้านบาท

และ ณ วันที 31 มีนาคม 2559 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 2.94 เท่า สําหรับระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที 1 วัน
ระยะเวลาเก็บหนี:เฉลีย 42 วัน และระยะเวลาชําระหนี:เฉลีย 68 วัน ทําให้บริษทั มีรอบหมุนเวียนเงินสดอยู่ที 25 วัน
จึงเรียนมาเพือ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

