ACE_18_02_077
วันที 21 กุมภาพันธ์ 2560
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A)
สําหรับปี สิ8นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ซึง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบแลว้ โดยผลการดําเนินงานตามงบการเงินซึง แสดงเงิน
ลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียมีการเปลียนแปลงจากช่ วงเดียวกันของปี ก่อน บริษทั ฯ ขอเรียนชี8แจงสาเหตุการเปลียนแปลงในส่วนทีมี
สาระสําคัญดังนี8
สรุปผลการดําเนิ นงานของบริษทั

ปี 2560
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กําไรขัน8 ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุน้ (บาท)

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

ปี 2559
7,568.75
7,640.53
4,361.99
3,206.76
1,643.72
1,462.95
3.25

ร้อยละ
99.06
100
57.63
42.37
21.51
19.15

(หน่วย : ล ้านบาท)
เพิม ขึ8น(ลดลง) % +/( - )
(119.79)
(121.24)
(13.72)
(106.07)
41.85
(127.41)
(0.28)

(1.58)
(1.59)
(0.31)
(3.31)
2.55
(8.71)
(8.62)

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงเป็ นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายและกําไรขัน8 ต้นแสดงเป็ นร้อยละของรายได้จากการขาย

1.

ผลการดําเนิ นงาน
ผลการดําเนินงานทีแ สดงตามวิธีส่วนได้เสียในปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้รวม 7,519.29 ลา้ นบาท ลดลงจากปี ก่อน ร้อยละ
1.59 โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี8
1.1 รายได้จากการขาย
บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2560 และ 2559 จํานวน 7,448.96 ลา้ นบาท และ 7,568.75 ลา้ นบาท ตามลําดับ ลดลง
ร้อยละ 1.58
และเมือ แยกวิเคราะห์ตามประเภทช่องทางการจัดจําหน่าย สําหรับปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ธุ รกิจค้าส่งลดลงร้อยละ
2.41 เนืองจากในปี 2560 บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมด้านการตลาด และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนือง โดยร่วมกับทางห้างร้านต่างๆ
เช่น จัดลดราคาสินค้าเพือ เพิม ยอดขาย แต่ดว้ ยการแข่งขันในตลาดมีภาวการณ์แข่งขันทัง8 คู่แข่ง คู่คา้ รวมทัง8 มี House Brand ของ
ห้างฯ ผลิตสินค้าเบเกอรีออกมาจํานวนมาก และเปิ ดธุรกิจเบเกอรีเองมาแข่งขันในช่องทางค้าส่งมากขึ8น ในส่วนธุ รกิจค้าปลีก ลดลง
ร้อยละ 2.20 และ ธุรกิจฟาสต์ฟ้ ดู & ร้านอาหาร เพิม ขึ8นร้อยละ 8.87 เนืองจากมีคาํ สังซื
 8อจากลูกค้าเพิม ขึ8น
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1.2 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายในปี 2560 มีจาํ นวน 4,348.27 ลา้ นบาท ลดลงร้อยละ 0.31 จากปี ก่อน เนืองจากต้นทุนการผลิตทีลดลงมีผลมา
จากราคาวัตถุดบิ หลักได้ปรับราคาลง รวมถึงจากการบริหารด้านการผลิต ระบบการสัง ซื8ออย่างมีประสิทธิภาพ และมีสดั ส่วนต้นทุน
ขายต่อรายได้จากการขาย ปี 2560 อยู่ทรี อ้ ยละ 58.37 เพิม ขึ8นจากปี 2559 ซึง อยู่ทรี อ้ ยละ 57.63 โดยมีผลมาจากค่าก๊าซธรรมชาติ
ค่านํา8 ค่าไฟ และค่าเสือ มราคา ทัง8 นี8ค่าเสือ มราคาเพิม ข้น เนืองจากโรงงานบางชัน 2 เริมผลิตสินค้าได้เมือ เดือนมิถนุ ายน 2560 และมี
อัตรากําไรขัน8 ต้นร้อยละ 41.63 ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 3.31
1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่านํา8 มัน ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย เป็ นต้น
สําหรับปี 2560 มีจาํ นวน 1,685.57 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.42 ของรายได้รวม เพิมขึ8นร้อยละ 2.55 เมือ เปรียบเทียบกับปี ก่อน
มีผลมาจากราคานํา8 มันทีใช้ในการขนส่งสินค้าเพิมขึ8นจากปี ก่อน รวมทัง8 บริษทั ได้จดั รายการส่งเสริมการขาย โฆษณาอย่างต่อเนือง
เพือ ให้สนิ ค้าเข้าถึงผูบ้ ริโภคอย่างทัวถึ
 ง อีกทัง8 บริษทั มีการบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล สําหรับปี 2560 จํานวน 143.27 ล ้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 11.14 เนืองจากมีกาํ ไรจากกิจการที
ไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนลดลง สําหรับสัดส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อรายได้รวมใน ปี 2560 และ 2559 อยู่ทรี อ้ ยละ 1.91
และ ร้อยละ 2.11 ตามลําดับ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23)
1.5 กําไรสุทธิ
บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ 1,335.54 ลา้ นบาท ลดลงร้อยละ 8.71 เมือเปรียบเทียบกับปี ก่อน และมีอตั รากําไรสุทธิรอ้ ยละ 17.76
ของรายได้รวม ซึง มีผลมาจากยอดขายทีล ดลง อย่างไรก็ดบี ริษทั ฯ ยังคงมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า สําหรับปี 2560 จํานวน 4.71 ล ้านบาท
สรุปฐานะการเงินของบริษทั

สินทรัพย์รวม
หนี8สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี8สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

31 ธันวาคม สัดส่วน
2560
7,997.32 100
1,289.67 16.13
6,707.65 83.87
7,997.32 100

2.

31 ธันวาคม สัดส่วน
2559
7,527.67 100
1,437.98 19.10
6,089.69 80.90
7,527.67 100

(หน่วย : ล ้านบาท)
เพิม ขึ8น % +/( - )
(ลดลง)
469.65 6.24
(148.31) (10.31)
617.96 10.15
469.65 6.24

ฐานะการเงิน
2.1 สินทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์รวมมีมูลค่ า 7,997.32 ลา้ นบาท เพิมขึ8นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวน
469.65 ล ้านบาท โดยสินทรัพย์หลักประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 32.76 ของสินทรัพย์รวมและ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อย
ละ 67.24 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการทีเ พิม ขึ8นมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว คราว และเงินลงทุนระยะยาว
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ส่วนลูกหนี8การค้าและลูกหนี8อนื จํานวน 894.01 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.18 ของสินทรัพย์รวม เพิมขึ8นร้อยละ 2.64 เนืองจากมี
ลูกหนี8บางรายชําระหนี8เกินกําหนด และมีลูกหนี8อนื จากการขายหลักทรัพย์ในกองทุนส่วนบุคคลรอการโอนชําระเข้าบัญชี แต่อย่างไรก็ดี
ลูกหนี8การค้าส่วนใหญ่เป็ น Modern Trade และร้านค้าขนาดใหญ่ ซึง จะชําระหนี8ตรงตามกําหนดเวลา และยอดลูกหนี8คา้ งนานลดลง
2.2 หนี8สนิ
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2560 มีหนี8 สิน รวมจํานวน 1,289.67 ล า้ นบาท คิ ด เป็ น ร้อยละ 16.13 ของหนี8 สิน และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ลดลงจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 10.31 อัตราส่วนหนี8สนิ รวมต่อส่วนของผู ถ้ อื หุน้ 0.19 เท่า ลดลงจากวันที
31 ธันวาคม 2559 ซึง มีอตั ราส่วนหนี8สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ที 0.24 เท่า
2.3 ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 6,707.65 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 83.87 ของหนี8สนิ และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เพิม ขึ8นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 617.96 ล ้านบาท เนืองจากมีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับปี 2560 จํานวน 1,335.54 บาท
และส่วนทีลดลงมาจากการจ่ายเงินปันผลให้ผูถ้ อื หุน้ จํานวน 729 ลา้ นบาท ทําให้มมี ูลค่ าตามบัญชี 14.91 บาทต่อหุน้ เพิมขึ8นจากปี
2559 ซึง อยู่ที 13.53 บาทต่อหุน้
3.

สภาพคล่อง
สําหรับปี สิ8นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีเงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดําเนินงาน 1,781.54 ลา้ นบาท ลดลงจากปี
ก่อน จํานวน 88.41 ล ้านบาท ลดลงร้อยละ 4.73
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 822.24 ลา้ นบาท ลดลงจากปี ก่อน 52.73 ลา้ นบาท สาเหตุจากจ่ายซื8อเงินลงทุน
ชัว คราว เงินลงทุนระยะยาว และและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื8อสินทรัพย์ลดลง
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 811.21 ล ้านบาท เพิม ขึ8น 49.27 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.46 ส่วน
ใหญ่เป็ นการจ่ายเงินปันผล 729 ล ้านบาท
ส่งผลให้บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม ขึ8น 148.10 ล ้านบาท โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 685.08 ล ้านบาท
และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 2.54 เท่า สําหรับระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที 1 วัน ระยะเวลา
เก็บหนี8เฉลีย 43 วัน และระยะเวลาชําระหนี8เฉลีย 67 วัน ทําให้บริษทั มีรอบหมุนเวียนเงินสดอยู่ที 23 วัน
จึงเรียนมาเพือ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
…………………………………………..
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั )
กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน
เลขานุการบริษทั
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