ACE_15_11_145
วันที 12 พฤศจิกายน 2558
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A)
สําหรับไตรมาส 3 ปี 2558 สิ9นสุ ดวันที 30 กันยายน 2558 ซึงผู ส้ อบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตได้สอบทานแลว้ โดยผลการดําเนิน งานตาม
งบการเงินซึง แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีการเปลีย นแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน บริษทั ฯ ขอเรียนชี9แจง
สาเหตุการเปลีย นแปลงในส่วนทีม สี าระสําคัญดังนี9
สรุปผลการดําเนิ นงานของบริษทั

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กําไรขัน9 ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้ (บาท)

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กําไรขัน9 ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้ (บาท)

ไตรมาส
3/2558
1,984.38
1,999.03
1,148.99
835.39
428.01
380.60
0.85

ร้อยละ
99.27
100
57.90
42.10
21.41
19.04

งวด 9 เดือน
ร้อยละ
สิ9นสุด
30 ก.ย.2558
5,385.83 99.00
5,440.19 100
3,173.74 58.93
2,212.09 41.07
1,233.48 22.67
931.28 17.12
2.07

ไตรมาส
3/2557
1,804.28
1,818.82
1,092.69
711.59
404.38
289.11
0.64

ร้อยละ

งวด 9 เดือน
สิ9นสุด
30 ก.ย.2557
5,015.31
5,058.24
3,084.86
1,930.45
1,153.80
732.94
1.63

ร้อยละ

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

99.20
100
60.56
39.44
22.23
15.90

180.10
180.21
56.30
123.80
23.63
91.49
0.21
เพิม ขึ9น
(ลดลง)

99.15
100
61.51
38.49
22.81
14.49

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบกําไรขาดทุนแสดงเป็ นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายและกําไรขัน9 ต้นแสดงเป็ นร้อยละของ
รายได้จากการขาย
1

370.52
381.95
88.88
281.64
79.68
198.34
0.44

9.98
9.91
5.15
17.40
5.84
31.65
32.81
% +/( - )

7.39
7.55
2.88
14.59
6.91
27.06
26.99
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ผลการดําเนิ นงาน
ผลการดําเนินงานทีแสดงตามวิธีส่วนได้เสียในไตรมาส 3 ปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้รวม 1,999.03 ลา้ นบาท เพิมขึ9นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 9.91
สําหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือน สิ9นสุดวันที 30 กันยายน 2558 มีรายได้รวม 5,440.19 ลา้ นบาท เพิมขึ9นร้อยละ 7.55 เมือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี9
1.1 รายได้จากการขาย
บริษ ทั ฯ มีร ายได้จ ากการขาย ในไตรมาส 3 ปี 2558 และ 2557 จํานวน 1,984.38 ล า้ นบาท และ 1,804.28 ล า้ นบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นเติบโตร้อยละ 9.98
สําหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือน สิ9น สุ ดวันที 30 กัน ยายน 2558 มีรายได้จากการขาย 5,385.83 ลา้ นบาท คิด เป็ น เติบโต
ร้อยละ 7.39 เมือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทัง9 นี9ยอดขายทีเพิมขึ9นมีผลมาจากการวางจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ใหม่หลาย
รายการ ประกอบกับการทําโฆษณาผ่านสือต่างๆ รวมถึงการทํารายการส่งเสริมการขายเพือกระตุน้ ยอดขายอย่างต่ อเนือง ทําให้
ผูบ้ ริโภคได้เข้าถึงสินค้าได้มากขึ9น
และเมือ แยกวิเคราะห์ตามประเภทช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย สําหรับ รอบระยะเวลาสามเดือ นและเก้าเดือ น สิ9น สุ ด วัน ที
30 กัน ยายน 2558 เมือ เปรีย บเทีย บกับ ช่ ว งเดีย วกัน ของปี ก่ อ น ธุ รกิ จ ค้าส่งมีอ ตั ราการเติ บโต อยู่ ทีร อ้ ยละ 10.58 และ 6.06
ตามลําดับ ธุ รกิจค้าปลีก มีอตั ราเติบโตร้อยละ 6.65 และ 8.12 ตามลําดับ และธุ รกิจฟาสต์ฟ้ ูด & ร้านอาหาร มีอตั ราเติบโตร้อยละ
3.83 และ 27.92 ตามลําดับ ทัง9 นี9เนืองจากตัง9 แต่ไตรมาส 3 ปี 2557 บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดประเภทใหม่ของสินค้า จากเดิมขนมปัง
ฮอตดอกจัดอยู่ในช่องทางธุรกิจค้าส่ง จัดประเภทใหม่อยู่ในช่องทางธุรกิจฟาสต์ฟ้ ดู & ร้านอาหาร
1.2 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายในไตรมาส 3 ปี 2558 มีจาํ นวน 1,148.99 ล ้านบาท เพิม ขึ9นร้อยละ 5.15 เมือ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
เนื อ งจากการใช้วตั ถุดิบและบรรจุภ ณ
ั ฑ์ม ากขึ9น ตามยอดขาย อย่ างไรก็ ดีบริษ ทั มีก ารบริหารจัด การควบคุ ม ต้น ทุน ทําให้เมือ
เปรียบเทียบต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย อยู่ทรี อ้ ยละ 57.90 เมือ เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันอยู่ทรี อ้ ยละ 60.56 ทําให้มี
อัตรากําไรขัน9 ต้นร้อยละ 42.10 เพิม ขึ9นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง อยู่ทรี อ้ ยละ 39.44
สําหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือน สิ9นสุดวันที 30 กันยายน 2558 มีตน้ ทุนขาย 3,173.74 ลา้ นบาท เพิมขึ9นร้อยละ 2.88 เมือ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีอตั รากําไรขัน9 ต้น ร้อยละ 41.07 เพิม ขึ9นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนอยู่ทรี อ้ ยละ 38.49
ซึง มีเหตุผลเดียวกันกับทีก ล่าวมาจากข้างต้น
1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาส 3 ปี 2558 จํานวน 428.01 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.41 ต่ อรายได้รวม
เมือวิเคราะห์ในรอบระยะเวลาเก้าเดือน สัดส่วนอยู่ทรี อ้ ยละ 22.67 ต่อรายได้รวม ซึง เพิม ขึ9นร้อยละ 6.91 เมือ เปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ค่าใช้จ่ายทีเ พิม ขึ9น มีผลมาจากค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ทีม กี ารจัดรายการเพือ กระตุน้ ยอดขาย
และค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน เช่น เงินเดือนทีเ พิม ตามจํานวนพนักงาน และ การปรับเงินเดือนประจําปี
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1.4 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จํานวน 35.77 ลา้ นบาท เพิมขึ9นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนจํานวน
4.76 ลา้ นบาท หรือเพิม ขึ9นร้อยละ 15.35 เนืองจากมีกาํ ไรของกิจการปกติเพิม ขึ9น สําหรับสัดส่วนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลต่อรายได้รวม
ในไตรมาสที 3 ปี 2558 และ 2557 อยู่ทรี อ้ ยละ 1.79 และ ร้อยละ 1.70 ตามลําดับ และสําหรับงวดเก้าเดือนปี 2558 และ 2557
อยู่ทรี อ้ ยละ 1.70 และ ร้อยละ 1.59 ตามลําดับ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13)
1.5 กําไรสุทธิ
บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับงวดสามเดือน สิ9นสุดวันที 30 กันยายน 2558 380.60 ลา้ นบาท เพิมขึ9นร้อยละ 31.65
และสําหรับงวดเก้าเดือน มีกาํ ไรสุทธิ 931.28 ลา้ นบาท เพิมขึ9นร้อยละ 27.06 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึงมีผลมาจาก
ยอดขายทีเ พิม มากขึ9น และจากการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับราคานํา9 มันทีใ ช้ขนส่งสินค้าลดลงจาก
ปี ก่อน และมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า สําหรับงวดเก้าเดือนในปี 2558 จํานวน 1.15 ล ้านบาท
สรุปฐานะการเงินของบริษทั

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

30 กันยายน สัดส่วน
2558
6,272.01 100
1,313.70 20.95
4,958.31 79.05
6,272.01 100

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)
320.77
5.39
(28.29)
(2.11)
349.06
7.57
320.77
5.39

ฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์
ณ วันที 30 กันยายน 2558 สินทรัพย์รวมมีมูลค่ า 6,272.01 ลา้ นบาท เพิมขึ9นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 จํานวน
320.77 ลา้ นบาท โดยรายการทีเพิม ขึ9นมาจากเงินลงทุนระยะยาว เพิมขึ9น 387.09 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 179.93 เนืองจากลงทุน
ในกองทุนส่วนบุคคลเพิม ขึ9น
ส่วนลูกหนี9การค้าและลูกหนี9อนื จํานวน 888.32 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.16 ของสินทรัพย์รวม เพิม ขึ9น 97.17 ลา้ นบาท
คิดเป็ นร้อยละ 12.28 ลูกหนี9ส่วนใหญ่ เป็ นห้างฯ ร้านค้าขนาดใหญ่ ซึงจะชําระหนี9ตรงตามกําหนดเวลา นอกจากนี9บริษทั ฯ ได้กนั
สํารองค่ าเผือหนี9สงสัยจะสู ญเป็ นจํานวน 0.1 ลา้ นบาท ซึง เพียงพอสําหรับหนี9ทคี า้ งนาน โดยหนี9คา้ งนานส่วนใหญ่ไม่เกิน 1 ปี และ
บริษทั ฯ จะได้รบั ชําระจากลูกหนี9เสมอ
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2.2 หนี9สนิ รวม
ณ วัน ที 30 กัน ยายน 2558 มีหนี9 สิน รวมจํานวน 1,313.70 ล า้ นบาท คิ ด เป็ น ร้อยละ 20.95 ของหนี9 สิน และส่ว นของ
ผู ถ้ ือหุน้ ลดลงจาก ณ วันที 31 ธัน วาคม 2557 ร้อ ยละ 2.11 ซึงส่วนใหญ่ เป็ น เจ้าหนี9ก ารค้าและหนี9สินตามสัญ ญาเช่ าการเงิน
สัดส่วนหนี9สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 0.27 เท่า ลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงมีอตั ราส่วนหนี9สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อยู่ที 0.29 เท่า
2.3 ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที 30 กันยายน 2558 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 4,958.31 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 79.05 ของหนี9สนิ และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เพิม ขึ9นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 349.06 ล ้านบาท เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิทเี พิม ขึ9น และส่วนทีล ดลงมาจาก
การจ่ายเงินปันผล ทําให้มมี ลู ค่าตามบัญชี 11.02 บาทต่อหุน้ เพิม ขึ9นจากปี 2557 ซึง อยู่ที 10.24 บาทต่อหุน้
3.

สภาพคล่อง
สําหรับงวดเก้าเดือน สิ9นสุดวันที 30 กันยายน 2558 บริษทั มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,200.94 ลา้ นบาท
เพิม ขึ9นจากปี ก่อน จํานวน 200.36 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20.02 เนืองจากยอดขายและกําไรทีเ พิม ขึ9น
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 584.82 ลา้ นบาท เพิม ขึ9น 350.43 ลา้ นบาท โดยเงินสดทีใ ช้ไปส่วนใหญ่เป็ นการ
ลงทุนทัง9 ระยะสัน9 และระยะยาว จ่ายค่าก่อสร้างโรงงานบางชัน 2 และซื9อทีด นิ เพือ ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าเพิม
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 634.30 ลา้ นบาท เพิมขึ9น 81.46 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.74 เป็ นการ
จ่ายเงินปันผล เป็ นเงิน 576 ล ้านบาท
ส่งผลให้บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 18.18 ล ้านบาท โดย ณ วันที 30 กันยายน 2558 บริษทั มีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 106.46 ล ้านบาท
และ ณ วันที 30 กันยายน 2558 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 2.51 เท่า สําหรับระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที 1 วัน ระยะเวลา
เก็บหนี9เฉลีย 42 วัน และระยะเวลาชําระหนี9เฉลีย 71 วัน ทําให้บริษทั มีรอบหมุนเวียนเงินสดอยู่ที 28 วัน
จึงเรียนมาเพือ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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