
 

 

 

 

ท่ี สล. 031/2561 

                 14 พฤษภาคม 2561 

เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานของงบการเงินรวมส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 
2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 20 เม่ือเทียบจากงวดเดียวกนัของ ปี 2560 
 

ส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 20 เทียบจาก
งวดเดียวกนัของปี 2560 โดยมีผลขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 85.24 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนั         
ของปีก่อนท่ีมีผลขาดทุน 75.78 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดงบก าไรขาดทุนอยา่งยอ่ดงัน้ี        

                                                          หน่วย : ลา้นบาท 

 
มกราคม – มนีาคม 

 
2561 2560 เปลีย่นแปลง (%) 

รายไดจ้ากการขาย 707.10 945.39 (25.21%) 
ตน้ทุนขาย 516.24 734.04 (29.67%) 
ก าไรขั้นตน้ 190.86 211.35 (9.69%) 
อตัราก าไรขั้นตน้ 26.99% 22.36%  20.71% 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 228.82 234.73 (2.52%) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (37.96) (23.38) 62.36% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 22.20 33.81 (34.34%) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (36.12) (29.37) 22.98% 
รายการอ่ืน 8.66 8.00 8.25% 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (4.91) 1.39 (453.24%) 
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษทัยอ่ย 7.29 1.39 424.46% 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (85.24) (75.78) 12.48% 

                   

 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย 707.10 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 238.29 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 25.21  เป็นผลสืบเน่ืองจากปี 2560 ท่ีมียอดขายคา้งส่งจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2559                      
ของฐานการผลิต อยา่งไรก็ตามในปีน้ียอดขายและการส่งสินคา้กลบัมาเป็นปกติจึงส่งผลให้ปี 2560 มียอดขายสูงกวา่งวด
เดียวกนัของปี 2561 อยา่งไรก็ดีอตัราก าไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัฯ ปรับปรุงเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 22.36 มาอยูท่ี่ร้อยละ 26.99 
เป็นผลมาจากอตัราก าไรขั้นตน้ของฐานการจดัจ าหน่ายท่ีปรับตวัดีข้ึนเน่ืองจากมียอดการขายลดราคานอ้ยลงเม่ือเทียบกบั           
งวดเดียวกนัของปีก่อน 
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 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงจากปีท่ีแลว้ 5.91 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ  2.52   เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ           
มีการบริหารค่าใชจ่้ายท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง 11.61 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 34.34 เป็นผลจากการลดลงของเงินกูย้ืมระยะ
สั้นและตัว๋แลกเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

ผลกระทบจากการแขง็ค่าของเงินบาทจึงส่งผลใหร้ายการขาดทุนอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของทรัพยสิ์น
ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน โดยมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน          
อยูท่ี่ 36.12 ลา้นบาท หรือขาดทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.98  ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
อยูท่ี่ 29.37 ลา้นบาท 

 กลุ่มบริษทัฯมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้อยูท่ี่ 4.91 ลา้นบาทในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดภ้าษีเงินไดอ้ยู่ท่ี 
1.39 ลา้นบาทเป็นผลมาจากค่าใชจ่้ายภาษีบนก าไรของบริษทัในเครือ   

กล่าวโดยสรุปวา่กลุ่มบริษทัฯ มีผลขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 85.24 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ
กบัปีก่อน ท่ีมีผลขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 75.78 ลา้นบาท  
                   

 ส าหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ของกลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงไปเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม 4,171.49 ลา้นบาท ลดลง 45.11 ลา้นบาทหรือร้อยละ 0.88 
จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยการลดลงของสินทรัพยร์วมมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
รวมทั้งสินคา้คงเหลือท่ีลดลงเป็นผลจากการบริหารจดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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หน่วย: ล้านบาท 



 

 

 
      
 
 

 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 2,158.28 ลา้นบาท ลดลง 29.26 ลา้นบาทหรือร้อยละ 1.34 จาก
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 โดยสาเหตุมาจากการลดลงของทั้งยอดเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวของกลุ่มบริษทัฯ 

 ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีจ านวน 2,013.21 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 15.85 
ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.78 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัท่ีกล่าวไปในขา้งตน้ เห็นไดว้า่บริษทั สามารถปรับปรุงสภาพคล่องไดดี้ข้ึน
และมีฐานะการเงินท่ีแขง็แกร่งข้ึน 

 

งบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่า      
เงินสดเคล่ือนไหวในระหวา่งปี 2561 เพ่ิมข้ึนสุทธิ 96.59 ลา้นบาท โดยแยกเป็นรายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดงัน้ี 
 

                                                                             หน่วย : ล้านบาท 
                                    มกราคม – มนีาคม  

  2561 2560 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  131.51 65.74 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  (21.39) (11.15) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  (33.66) (271.68) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  20.13 22.98 
กระแสเงนิสดสุทธิ        96.59 (194.10) 
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หน่วย: ล้านบาท 



 

 

 

 

 

 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จ านวน 131.51 ลา้นบาท 

ดีข้ึนเป็นผลจากบริษทัสามารถบริหารและจดัการทรัพยากรทั้งดา้นลูกหน้ีการคา้ และสินคา้คงเหลือไดดี้ข้ึน                                                                                                                                                       

กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุนสุทธิส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จ านวน 21.39 ลา้นบาท 

โดยสาเหตุหลกัมาจากการลงทุนเพื่อเตรียมยา้ยฐานการผลิตของบริษทัในเครือ 

กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561จ านวน                        

33.66 ลา้นบาท ในขณะท่ีไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 271.68 ลา้นบาท                

ในไตรมาส 1 ปี 2561มีเงินสดรับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน 50 ลา้นบาท รวมทั้งเงินสดรับจากการขายหุ้นสามญั

ซ้ือคืนจ านวน 43.48 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามบริษทัฯยงัคงช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้ นหรือตัว๋แลกเงินตามเวลาท่ีก าหนด                 

โดยในไตรมาสแรกบริษัทมีการช าระ คืนเ งินกู้ยืมทั้ งระยะสั้ น  และระยะยาวไปแล้วจ านวน 124.43 ล้านบาท                             

ขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีการช าระเงินกูร้วมจ านวน 271.53 ลา้นบาท  

       
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 
                 ขอแสดงความนบัถือ 

 

        ชนตัถ ์สรไกรกิติกลู 
                       ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
ส านกังานเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์0-2769-9999 ต่อ 431, 403, 436 
โทรสาร  0-2398-2141  
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