
 

 

 

 

 

 

ท่ี สล. 044/2561 

                             14 สิงหาคม 2561 

เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานของงบการเงินรวมส าหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 
2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 20 เม่ือเทียบจากงวดเดียวกนัของ ปี 2560 
 

ส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 20 เทียบจาก
งวดเดียวกนัของปี 2560 โดยมีผลก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 268.86 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนท่ีมีผลขาดทุน 16.52 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดงบก าไรขาดทุนอยา่งยอ่ดงัน้ี 

 
       หน่วย : ลา้นบาท 

 
เมษายน - มิถุนายน 

 
2561 2560 

เปลีย่นแปลง 
(%) 

รายไดจ้ากการขาย 616.50 626.44 (1.59%) 
ตน้ทุนขาย 419.79 438.20 (4.20%) 
ก าไรขั้นต้น 196.71 188.24 4.50% 
อตัราก าไรขั้นตน้ 31.91% 30.05%   
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 231.71 224.69 3.12% 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน               (35.00)                (36.45) (3.98%) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน                 18.68                   20.85 (10.41%) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน                 15.59                  23.37  (33.29%) 
รายการอ่ืน              346.53                    9.85  3418.07% 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้               (51.44)                   0.75  (6958.67%) 
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย                 11.86                    6.81  74.16% 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ              268.86                (16.52) (1727.48%) 
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กลุ่มบริษทัฯ มีรายได้จากการขาย 616.50 ลา้นบาท ลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 9.94  
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 1.59  และส่งผลให้มีอตัราก าไรขั้นตน้ เพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 30.05 เป็นร้อยละ 
31.91 เป็นผลมาจากการท่ีบริษทัมุ่งเนน้การขายและใหบ้ริการไปท่ีลูกคา้ท่ีมีคุณภาพ 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 7.02 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.12 เน่ืองจากมีการปรับ
ฐานเงินเดือน รวมทั้งรายการค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวเช่น ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการถูกประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร 
10.60 ลา้นบาท และการตั้งส ารองส าหรับค่าชดเชยคดีฟ้องร้องของบริษทัย่อยในต่างประเทศ 2.69 ลา้นบาท ทั้ งน้ี 
เม่ือปรับค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวออก จะท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรกติเหลือ 218.42 ลา้นบาท  
ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 

ขาดทุนจากการด าเนินงาน ลดลงจาก 36.45 ลา้นบาท เป็น 35.00 ลา้นบาท ส่งผลมาจากการวิเคราะห์ดงักล่าว
ขา้งตน้ 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัสามารถท าก าไรก่อนหักดอกเบ้ียภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวไดดี้ข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีก่อน 

 
เมษายน - มิถุนายน 

 
2561 2560 

เปลีย่นแปลง 
(%) 

รายไดจ้ากการขาย 616.50 626.44 (1.59%) 
ตน้ทุนขาย 419.79 448.59 (6.42%) 
ก าไรขั้นต้น 196.71 177.85 10.60% 
อตัราก าไรขั้นตน้ 31.91% 28.39% 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 231.71 224.69 3.12% 
หักค่าใช้จ่ายทางบัญชี :                               

        ตั้งส ารองส าหรับค่าชดเชยคดีฟ้องร้องของบริษทัยอ่ยใน
ต่างประเทศ                 2.69                 -  100.00% 
       ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 18.59           21.17 (12.18%) 
       ค่าใชจ่้ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน              4.34                  4.26 1.78% 
        ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการถูกประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร               10.60                   -  100.00% 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบ้ียภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย              1.22               (21.41) (105.67%) 
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ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลง 7.78 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 33.29 เป็นผลกระทบจากการท่ีเงินบาทเร่ิมอ่อน
ค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินต่างประเทศ จึงส่งผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนนั้นลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 รายการอ่ืน เพ่ิมข้ึน 336.68 ลา้นบาท เป็นผลจากก าไรจากการขายท่ีดิน จ านวน 334.57 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัฯมี
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้อยูท่ี่ 51.44 ลา้นบาทในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดภ้าษีเงินไดอ้ยูท่ี่ 0.75 ลา้นบาทเป็นผลมา
จากค่าใชจ่้ายภาษีบนก าไรของบริษทั และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการถูกประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร 

กล่าวโดยสรุปวา่กลุ่มบริษทัฯ มีผลก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 268.86 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ
กบัปีก่อน ท่ีมีผลขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 16.52 ลา้นบาท 

 

ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 20 
เทียบจากงวดเดียวกนัของปี 2560 โดยมีผลก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 183.62 ลา้นบาท ในขณะท่ีปีก่อนมีผล
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯจ านวน 92.29 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดงบก าไรขาดทุนฉบบัยอ่ดงัต่อไปน้ี 

 
       หน่วย : ลา้นบาท 

 
มกราคม - มิถุนายน 

 
2561 2560 

เปลีย่นแปลง 
(%) 

รายไดจ้ากการขาย 1,323.60 1,571.83 (15.79%) 
ตน้ทุนขาย 936.02 1,182.63 (20.85%) 
ก าไรขั้นต้น 387.58 389.20 (0.42%) 
อตัราก าไรขั้นตน้ 29.28% 24.76%   
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 460.52 459.41 0.24% 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน               (72.94)               (70.21) 3.89% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน                 40.89                  44.27  (7.63%) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน               (20.54)                 (6.00) 242.33% 

รายการอ่ืน              355.19                  17.85  1,889.86% 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้               (56.35)                   2.14  (2,733.18%) 
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย                 19.15                    8.20  133.54% 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ              183.62                (92.29) (298.96%) 

 
 
       หนา้ท่ี 3/7            

 

 



 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย 1,323.60 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 248.23 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 15.79  เป็นผลสืบเน่ืองจากไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 ท่ีมียอดขายคา้งส่งจากไตรมาสท่ี 4 ปี 
2559 ของฐานการผลิต อยา่งไรก็ตามในปีน้ียอดขายและการส่งสินคา้กลบัมาเป็นปกติจึงส่งผลใหปี้ 2560 มียอดขายสูงกวา่
งวดเดียวกนัของปี 2561 อย่างไรก็ดีอตัราก าไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัฯปรับปรุงเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 24.76 มาอยูท่ี่ร้อยละ 
29.28 เป็นผลมาจากอตัราก าไรขั้นตน้ของฐานการจดัจ าหน่ายท่ีปรับตวัดีข้ึนตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

ผลกระทบจากการอ่อนค่าลงของเงินบาทเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จึงส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัฯมีผลขาดทุน
จากอตัราแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน โดยมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนอยูท่ี่  20.54 ลา้นบาท หรือขาดทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 242.33  
ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนอยูเ่พียง 6.00 ลา้นบาท 

 รายการอ่ืน เ พ่ิม ข้ึน 336.68  ล้านบาท เ ป็นผลจากก าไรจากการขายท่ี ดิน จ านวน 334.57  ล้านบาท 
 กลุ่มบริษทัฯมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้อยูท่ี่ 56.35 ลา้นบาทในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดภ้าษีเงินไดอ้ยูท่ี่ 
2.14 ลา้นบาทเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายภาษีบนก าไรของบริษทัในกลุ่ม และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการถูกประเมินภาษีโดย
กรมสรรพากร 

กล่าวโดยสรุปวา่กลุ่มบริษทัฯ มีผลก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 183.62 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ

กบัปีก่อน ท่ีมีผลขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 92.29 ลา้นบาท  
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 ส าหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ของกลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงไปเม่ือเทียบกบั ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

 

 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม 4,031.19 ลา้นบาท ลดลง 185.41 ลา้นบาทหรือร้อยละ 4.40 
จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยการลดลงของสินทรัพยร์วมมีสาเหตุหลกัจากการขายท่ีดินท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนเพื่อรอการขาย การลดลงของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนรวมทั้งสินคา้คงเหลือท่ีลดลงเป็นผลจากการบริหาร
จดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน              
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หน่วย: ล้านบาท 



 

 

 

  
 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 1,764.20 ลา้นบาท ลดลง 423.34 ลา้นบาทหรือร้อยละ 19.35 
จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 โดยสาเหตุมาจากการลดลงของตัว๋แลกเงินรวมทั้งยอดเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวของกลุ่ม
บริษทัฯ  

 ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีจ านวน 2,266.99 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 
237.93 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 11.73 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัท่ีกล่าวไปในขา้งตน้ เห็นไดว้า่บริษทั สามารถปรับปรุงสภาพคล่องไดดี้ข้ึน
และมีฐานะการเงินท่ีแขง็แกร่งข้ึน 

 

งบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดเคล่ือนไหวในระหวา่งปี 2561 เพ่ิมข้ึนสุทธิ 67.60 ลา้นบาท โดยแยกเป็นรายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดงัน้ี 
 

                                                                             หน่วย : ล้านบาท 
                                    มกราคม – มถุินายน  

  2561 2560 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  179.65 112.43 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  333.57 (17.78) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  (457.84) (411.01) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  12.22 6.79 
กระแสเงนิสดสุทธิ        67.60 (309.56) 
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หน่วย: ล้านบาท 



 

 

 

 

 

 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 179.65 ลา้นบาท 

ดีข้ึนเป็นผลจากบริษทัสามารถบริหารและจดัการทรัพยากรทั้งดา้นลูกหน้ีการคา้ และสินคา้คงเหลือไดดี้ข้ึน                                                                                                                                                       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสุทธิส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 333.57 ลา้นบาท 

โดยสาเหตุหลกัมาจากเงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 457.84 

ลา้นบาท  สาเหตุจากการช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว จ านวน 380.98 ลา้นบาท และตัว๋แลกเงิน จ านวน 150 ลา้นบาท อยา่งไรก็

ตามในระหวา่งงวดมีเงินสดรับจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ านวน 100 ลา้นบาท รวมทั้งเงินสดรับจากการขายหุ้นสามญั

ซ้ือคืนจ านวน 43.48 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามบริษทัฯยงัคงช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นหรือตัว๋แลกเงินตามเวลาท่ีก าหนด โดย

ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนมีการช าระเงินกูร้วมจ านวน 548.28 ลา้นบาท  

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
                ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
        ชนตัถ ์สรไกรกิติกลู 
                       ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
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