ACE_20_02_013
วันที 19 กุมภาพันธ์ 2563
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สําหรับปี สิ5นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 ซึง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบแลว้ โดยผลการดําเนินงานตามงบการเงินซึง
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีการเปลีย นแปลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน บริษทั ฯ ขอเรียนชี5แจงสาเหตุการเปลีย นแปลง
ในส่วนทีม สี าระสําคัญดังนี5
สรุปผลการดําเนิ นงานของบริษทั
(หน่วย: ล ้านบาท)

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กําไรขัน5 ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุน้ (บาท)

ปี 2562
จํานวนเงิน
7,743.97
7,848.62
4,143.42
3,600.55
1,791.63
1,700.74
3.78

ร้อยละ
98.67
100
53.51
46.49
22.83
21.67

ปี 2561
จํานวนเงิน
7,495.57
7,574.57
4,294.41
3,201.16
1,677.37
1,431.35
3.18

ร้อยละ
98.96
100
57.29
42.71
22.14
18.90

เพิม ขึ5น(ลดลง)
จํานวนเงิน
ร้อยละ
248.40
3.31
274.05
3.62
(150.99)
(3.52)
399.39
12.48
114.26
6.81
269.39
18.82
0.60
18.87

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบกําไรขาดทุนแสดงเป็ นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายและกําไรขัน5 ต้นแสดงเป็ นร้อยละของรายได้จากการขาย

1. ผลการดําเนิ นงาน
1.1 รายได้จากการขาย
บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2562 และ 2561 จํานวน 7,743.97 ลา้ นบาท และ 7,495.57 ลา้ นบาท ตามลําดับ
เพิม ขึ5น 248.40 ล ้านบาท หรือร้อยละ 3.31 โดยมีผลมาจากการจัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ อย่างต่อเนือง
1.2 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายในปี 2562 มีจาํ นวน 4,143.42 ล ้านบาท ลดลงร้อยละ 3.52 จากปี ก่อน มีผลมาจากการควบคุมและบริหาร
ต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีผลให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง ในส่วนของค่ าใช้จ่ายในการผลิตลดลงมาจากค่าก๊าซ
ธรรมชาติทใี ช้ในการผลิตสินค้ามีราคาลดลงจากปี ทแี ลว้ ทําให้บริษทั มีอตั รากําไรขัน5 ต้น ร้อยละ 46.49 เพิมขึ5นจากปี ก่อน
ซึง อยู่ทรี อ้ ยละ 42.71

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สําหรับปี 2562 จํานวน 1,791.63 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.83 ต่อรายได้รวม
เพิมขึ5นร้อยละ 6.81 เมือเปรียบเทียบปี 2561 ทัง5 นี5ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีเพิมขึ5นมาจากค่าโฆษณาและค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมการขาย เนืองจากบริษทั ได้เน้นการทําโฆษณาผ่านสือ ต่างๆ รวมถึงการทํารายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนือง ทําให้
ผูบ้ ริโภคได้เข้าถึงสินค้าได้มากขึ5น
1.4 กําไรสุทธิ
บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ 1,700.74 ลา้ นบาท เพิมขึ5นร้อยละ 18.82 เมือเปรียบเทียบกับปี ก่อน และมีอตั รากําไรสุ ทธิ
ร้อยละ 21.67 ของรายได้รวม และมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า สําหรับปี 2562 จํานวน 4.12 ล ้านบาท
สรุปฐานะการเงินของบริษทั
(หน่วย : ล ้านบาท)

31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม
หนี5สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี5สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
2.

จํานวนเงิน
9,480.09
1,110.72
8,369.37
9,480.09

ร้อยละ
100
11.72
88.28
100

31 ธันวาคม 2561

เพิม ขึ5น (ลดลง)

จํานวนเงิน ร้อยละ
8,690.27 100
1,269.13 14.60
7,421.14 85.40
8,690.27 100

จํานวนเงิน ร้อยละ
789.82 9.09
(158.41) (12.48)
948.23 12.78
789.82 9.09

ฐานะการเงิน
2.1 สินทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวมมีมูลค่ า 9,480.09 ลา้ นบาท เพิมขึ5นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
จํานวน 789.82 ลา้ นบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน 3,993.36 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 42.12
ของสินทรัพย์รวม โดยรายการทีเพิมขึ5นมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว คราว และบริษทั ได้ซ5 อื เงิน
ลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั สห แคปปิ ตอล ทาวเวอร์ จํากัด โดยมีสดั ส่วนการลงทุนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 2,000
ล ้านบาท ซึง ชําระค่าหุน้ แล ้วร้อยละ 25 ของเงินลงทุน เป็ นจํานวนเงิน 50 ล ้านบาท ในเดือนกันยายน 2562
ส่วนลูกหนี5การค้าและลูกหนี5อนื จํานวน 925.40 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.76 ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 2.24
เนืองจากลูกหนี5การค้าส่วนใหญ่เป็ น Modern Trade และร้านค้าขนาดใหญ่ ซึงจะชําระหนี5ตรงตามกําหนดเวลา และยอด
ลูกหนี5คา้ งนานลดลง
2.2 หนี5สนิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มีหนี5สนิ รวมจํานวน 1,110.72 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.72 ของหนี5สนิ และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ลดลงจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ร้อยละ 12.48 เนืองจากบริษทั ฯประกาศยกเลิกเงินฝากพนักงาน โดยให้มผี ล
ตัง5 แต่วนั ที 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป จึงไม่มยี อดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และหนี5สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินที
ลดลง เนืองจากสัญญาซื5อรถบางส่วนครบกําหนดสัญญาเช่า ทําให้มสี ดั ส่วน หนี5สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 0.13 เท่า ลดลงจาก
วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึง มีอตั ราส่วนหนี5สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ที 0.17 เท่า

2.3 ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 8,369.37 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 88.28 ของหนี5สนิ และ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม ขึ5นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 948.23 ล ้านบาท เนืองจากมีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับปี 2562 จํานวน
1,700.74 และส่วนทีล ดลงมาจากการจ่ายเงินปันผลให้ผูถ้ อื หุน้ จํานวน 747 ล ้านบาท ทําให้มมี ลู ค่าตามบัญชี 18.60 บาทต่อหุน้
เพิม ขึ5นจากปี 2561 ซึง อยู่ที 16.49 บาทต่อหุน้ และมีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ อยู่ทรี อ้ ยละ 21.54
3.

สภาพคล่อง
สําหรับปี สิ5นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน 2,154.88 ลา้ นบาท
เพิม ขึ5นจากปี ก่อน จํานวน 202.09 ล ้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.35
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,041.76 ล ้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 598.62 ล ้านบาท โดยมีเงินสดรับจาก
การจําหน่ายเงินลงทุนระยะสัน5 เพิม ขึ5น
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 899.68 ล ้านบาท เพิม ขึ5น 143.77 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.02
เนืองจากบริษทั ฯประกาศยกเลิกเงินฝากพนักงาน โดยให้มผี ลตัง5 แต่วนั ที 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป จึงไม่มยี อดคงเหลือ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และจากการจ่ายเงินปันผล 747 ล ้านบาท
ส่งผลให้บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ5น 213.43 ลา้ นบาท โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 366.62 ล ้านบาท
และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 3.69 เท่า สําหรับระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที 1 วัน
ระยะเวลาเก็บหนี5เฉลีย 43 วัน และระยะเวลาชําระหนี5เฉลีย 69 วัน ทําให้บริษทั มีรอบหมุนเวียนเงินสดอยู่ที 25 วัน
จึงเรียนมาเพือ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
…………………………………………..
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั )
กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน
เลขานุการบริษทั

