
 
 
 

 

ที ่สล. 009/2562 

       27 กมุภาพันธ ์2562 

เรือ่ง ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจ าไตรมาสที ่4  
           และงวดสบิสองเดอืน ปี 2561 

 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บรษัิท แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากัด (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการด าเนนิงานของงบการเงนิรวมส าหรับ

ไตรมาสที ่4 ปี 2561 ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเกนิรอ้ยละ 20 เมือ่เทยีบจากงวดเดยีวกนัของปี 2560 

 

ส าหรับผลการด าเนนิงานไตรมาสที ่4 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเกนิ 

รอ้ยละ 20 เทยีบจากงวดเดยีวกันของปี 2560 โดยมผีลก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 28.75 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น 62.37 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

185.51 ดังรายละเอยีดงบก าไรขาดทนุอยา่งยอ่ดังนี้ 

  

หนว่ย : ลา้นบาท 

 

ตลุาคม - ธนัวาคม 

   
เปลีย่นแปลง 

 

2561 2560 (%) 

รายไดจ้ากการขาย 754.18 713.79 5.66% 

ตน้ทนุขาย 475.90 461.13 3.20% 

ก าไรขัน้ตน้ 278.28 252.66 10.13% 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 36.90% 35.40% 1.50% 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 235.55 266.74 (11.69%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน 42.73 (14.08) 403.48% 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 14.46 20.66 (30.01%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 3.46 (13.14) 126.33% 

รายการอืน่ 1.53 10.30 (85.14%) 

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงนิได ้ (4.29) 1.16 (469.83%) 

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 

(ก าไร) (0.22) 2.80 (107.86%) 

ก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 28.75 (33.62) (185.51%) 
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กลุม่บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการขาย 754.18 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

40.39 ลา้นบาท หรือคดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.66 และส่งผลใหม้อีัตราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ จาก    

รอ้ยละ 35.40 เป็นรอ้ยละ 36.90 เป็นผลมาจากการทีบ่รษัิทมุ่งเนน้การขายและใหบ้รกิารไปทีลู่กคา้ที่มี

คณุภาพ และการควบคมุตน้ทนุในการผลติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ คา่ใชจ้า่ยในการขาย ลดลงเป็น

ผลมาจากการลดคา่ใชจ้า่ยจากบรษัิทยอ่ยฐานการจัดจ าหน่าย ซึง่อยูใ่นระหวา่งการปิดกจิการ  

กลุม่บรษัิทฯ มกี าไรจากการด าเนนิงาน 42.73 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่นทีม่ี

ผลขาดทนุจากการด าเนนิงาน 14.08 ลา้นบาท สง่ผลมาจากการวเิคราะหด์ังกลา่วขา้งตน้ 

กลุ่มบรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 14.46 ลา้นบาท ลดลง 6.20 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

30.01 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น สาเหตหุลักมาจากบรษัิทฯ มกีารจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว

สถาบนัการเงนิในไตรมาสที ่2 ของรอบปีปัจจบุนั 

ในไตรมาส 4 นี ้มผีลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 3.46 ลา้นบาท ในขณะทีง่วดเดยีวกนัของปีกอ่นมี

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น 13.14 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการแข็งค่าของเงนิบาท

เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันกับปีกอ่น โดยมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นทีย่ังไมรั่บรูน้ี้ 15.38 ลา้นบาท 

สว่นใหญม่าจากเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาสที ่4 มผีลก าไร

จากการปรับโครงสรา้งทางการเงนิของบรษัิทในกลุ่มทีอ่ยูใ่นฐานจัดจ าหน่าย จงึท าใหภ้าพรวมมผีลก าไร

จากอตัราแลกเปลีย่น 

รายการอืน่ 1.53 ลา้นบาท ลดลง 8.77 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 85.14 เมือ่เทยีบกับงวด

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 กลุ่มบรษัิทฯ มกีารตัง้ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุน         

ระยะยาวอืน่ 

กลุม่บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้อยูท่ี ่4.29 ลา้นบาท ในขณะทีง่วดเดยีวกนัของปีกอ่นมรีายได ้

ภาษีเงนิได ้อยูท่ี ่1.16 ลา้นบาท เป็นผลมาจากคา่ใชจ้า่ยภาษีบนก าไรของบรษัิทในกลุม่ 

ในไตรมาสที ่4 นี้ บรษัิทฯ มสีว่นทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษัิทย่อย 

ลดลง 3.02 ลา้นบาท คดิเป็น 107.86 เมือ่เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกับปีกอ่น เนื่องจากมผีลขาดทุนจาก

การด าเนนิงานของกลุ่มบรษัิทฯ ทีอ่ยูใ่นฐานจัดจ าหน่าย 12.14 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาสที ่4            

มผีลก าไรจากการปรับโครงสรา้งทางการเงนิของบรษัิทในกลุม่ทีอ่ยูใ่นฐานจัดจ าหน่ายรวมอยูด่ว้ย 

กล่าวโดยสรุปว่ากลุ่มบรษัิทฯ มีผลก าไรส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯ 28.75 ลา้นบาท            

ซึง่เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น ทีม่ผีลขาดทนุสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จ านวน 33.62 ลา้นบาท 
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ส าหรับผลการด าเนนิงานส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเกนิรอ้ยละ 

20 เทยีบจากงวดเดยีวกนัของปี 2560 โดยมผีลก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 167.68 ลา้นบาท 

ในขณะทีปี่กอ่นมผีลขาดทุนสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯจ านวน 161.32 ลา้นบาท ดังรายละเอยีด

งบก าไรขาดทนุฉบบัยอ่ดังตอ่ไปนี้ 

  
หนว่ย : ลา้นบาท 

 

มกราคม – ธนัวาคม 

   

เปลีย่นแปลง 

 

2561 2560 (%) 

รายไดจ้ากการขาย 2,793.85 2,912.86  (4.09%) 

ตน้ทนุขาย 1,912.54 2,084.36 (8.24%) 

ก าไรขัน้ตน้ 881.31 828.50 6.37% 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 31.54% 28.44% 3.10% 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 904.54 951.09 (4.89%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน (23.23) (122.59) 81.05% 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 71.38 84.26 (15.29%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น (61.69) (15.09) (308.81%) 

รายการอืน่ 366.62 39.31 832.64% 

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงนิได ้ (72.89) 2.43 (3,099.59%) 

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 30.24 18.87 60.25% 

ก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 167.68 (161.32) (203.94%) 

 

กลุม่บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการขาย 2,793.85 ลา้นบาท ลดลงเมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

119.01 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราการลดลงรอ้ยละ 4.09 เป็นผลสบืเนื่องจากไตรมาสที ่1 ปี 2560 ทีม่ี

ยอดขายคา้งสง่จากไตรมาสที ่4 ปี 2559 ของฐานการผลติ อยา่งไรก็ตามในปีนี้ยอดขายและการสง่สนิคา้

กลับมาเป็นปกตจิงึส่งผลใหปี้ 2560 มยีอดขายสูงกว่างวดเดยีวกันของปี 2561 อย่างไรก็ดอีัตราก าไร

ขัน้ตน้ของกลุม่บรษัิทฯปรับปรงุเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 28.44 มาอยูท่ีร่อ้ยละ 31.54 เป็นผลมาจากการปรับปรุง

อัตราก าไรขัน้ตน้จากของฐานการผลติตามที่ไดอ้ธบิายขา้งตน้ และอัตราก าไรขัน้ตน้ของฐานการ            

จัดจ าหน่ายทีป่รับตัวดขีึน้เนือ่งจากมยีอดการขายลดราคานอ้ยลงเมือ่เทยีบกบัปีกอ่น 
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ขาดทุนจากการด าเนนิงาน ลดลงจาก 122.59 ลา้นบาท เป็น 23.23 ลา้นบาท สง่ผลมาจากการ
วเิคราะหด์ังกลา่วขา้งตน้ 

 

อยา่งไรก็ตาม กลุม่บรษัิทสามารถท าก าไรกอ่นหักดอกเบีย้ภาษี คา่เสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย

และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวไดด้ขี ึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีกอ่น 

  
หนว่ย : ลา้นบาท 

 

มกราคม - ธนัวาคม 

   

เปลีย่นแปลง 

 

2561 2560 (%) 

รายไดจ้ากการขาย 2,793.85 2,912.86 (4.09%) 

ตน้ทนุขาย 1,912.54 2,084.36 (8.24%) 

ก าไรขัน้ตน้ 881.31 828.50 6.37% 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 31.54% 28.44% 3.10% 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 904.54 951.09 (4.89%) 

หักคา่ใชจ้า่ยทางบญัช:ี    

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 72.99 84.29 (13.41%) 

คา่ใชจ้่ายส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 3.73 16.34 (77.17%) 

ตัง้ส ารองส าหรับคา่ชดเชยคดฟ้ีองรอ้งของบรษัิทย่อยใน

ตา่งประเทศ 2.69 - 100.00%  

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการถกูประเมนิภาษีโดยกรมสรรพากร 10.60 - 100.00% 

    

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นหักดอกเบีย้ภาษี คา่เสือ่มราคาและ 

คา่ตดัจ าหน่าย 66.78 (21.96) (404.10%) 

 

ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงนิบาทเมือ่เทยีบกับปีกอ่น จงึสง่ผลใหก้ลุ่มบรษัิทฯ มผีลขาดทุน

จากอัตราแลกเปลีย่นเพิม่ขึน้ โดยมผีลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นอยู่ที ่61.69 ลา้นบาท หรอืขาดทุน

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3,099.59 ในขณะที่ปีก่อนมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่เพียง 15.09 ลา้นบาท              

ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรูน้ี้  ส่วนใหญ่มาจากเงนิทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อยใน

ตา่งประเทศ 

รายการอืน่ เพิม่ขึน้ 366.62 ลา้นบาท เป็นผลจากก าไรจากการขายทีด่นิ จ านวน 334.57 ลา้นบาท 

กลุ่มบรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้อยู่ที ่72.89 ลา้นบาทในขณะทีง่วดเดยีวกันของปีก่อนมี

รายไดภ้าษีเงนิไดอ้ยู่ที่ 2.43 ลา้นบาทเป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายภาษีบนก าไรของบรษัิทในกลุ่ม และ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการถกูประเมนิภาษีโดยกรมสรรพากร 
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กลุม่บรษัิทฯ มสีว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย เพิม่ขึน้ 11.37 

ลา้นบาท คดิเป็น 60.25 เมือ่เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกบัปีกอ่น เนือ่งจากในปีนี ้ มผีลขาดทนุจากการ

ด าเนนิงานของกลุม่บรษัิทฯ ทีอ่ยูใ่นฐานจัดจ าหน่าย 

กล่าวโดยสรุปว่ากลุ่มบรษัิทฯ มผีลก าไรส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯ 167.68 ลา้นบาท              

ซึง่เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น ทีม่ผีลขาดทนุสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จ านวน 161.32 ลา้นบาท 

 

ส าหรับงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ของกลุ่มบรษัิทมกีารเปลีย่นแปลงไป

เมือ่เทยีบกบั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้

 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 กลุม่บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 4,053.95 ลา้นบาท ลดลง 162.64 ลา้นบาท

หรอืรอ้ยละ 3.86 จากวันที ่31 ธันวาคม 2560 โดยการลดลงของสนิทรัพยร์วมมสีาเหตุหลักจากการขาย

ทีด่นิทีถ่กูจัดประเภทเป็นสนิทรัพยห์มนุเวยีนเพือ่รอการขาย การลดลงของสนิคา้คงเหลอืเป็นผลจากการ

บรหิารจัดการทรัพยากรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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6.66% 4.91% 

16.60% 15.90% 

13.98% 14.53% 

3.77% 2.43% 

44.30% 
41.81% 

9.52% 
10.63% 

5.17% 9.79% 

สนิทรพัยร์วม 

(3.86)% 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่  
 
 

 
สนิคา้คงเหลอื   

 

 
 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 
 

อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ 

 
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 

 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 
 

      31 ธนัวาคม 61                                 31 ธนัวาคม 60 

396.85 
 
 

430.96 
 
 
 
 

1,694.83 
 
 

 
98.55 

 

589.18 
 

 
644.57 

 
199.01 

218.02 
 
 

401.63 
 
 
 
 

1,867.79 
 

 
 

158.87 
 

589.57 
 
 

 
 
 

699.77 
 

228.94 

4,216.59 4,053.95 

หนว่ย : ลา้นบาท 



 
 
 

 

 

 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบรษัิทมหีนี้สนิรวม 4,053.95  ลา้นบาท ลดลง 162.64 ลา้นบาท

หรอืรอ้ยละ 3.86 จากวันที ่31 ธันวาคม 2550 โดยสาเหตุมาจากการลดลงของตั๋วแลกเงนิรวมทัง้ยอดเงนิ

กูย้มืระยะสัน้และระยะยาวของกลุม่บรษัิทฯ  

สว่นของผูถ้อืหุน้บรษัิทและบรษัิทย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 มจี านวน 2,279.88 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้จ านวน 250.82 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 12.36 จากวันที ่31 ธันวาคม 2560 

จากงบแสดงฐานะการเงนิของบรษัิทที่กล่าวไปในขา้งตน้ เห็นไดว้่าบรษัิท สามารถปรับปรุง  

สภาพคลอ่งไดด้ขี ึน้และมฐีานะการเงนิทีแ่ข็งแกรง่ขึน้ 
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48.12% 
56.24% 

7.92% 

8.66% 
17.67% 

14.99% 

12.22% 2.49% 

14.07% 17.62% 

หนีส้นิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
(3.86)% 

     31 ธนัวาคม 61                                   31 ธนัวาคม 60 

714.13 
 

101.08 
 

607.61 
 

351.25 
 

 
 
 

 
2,279.88 

4,216.59 4,053.95 

593.09 

 
515.26 

 
 
 

745.11 

 
334.07 

 

 

 
 

2,029.06 

หนว่ย : ลา้นบาท 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 
 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 
 
หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 
 
หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 
 

 
 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 



 
 
 

 

งบกระแสเงนิสดส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 กลุม่บรษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่

เงนิสดเคลือ่นไหวในระหว่างปี 2561 เพิม่ขึน้ เป็น 416.16 ลา้นบาท โดยแยกเป็นรายละเอยีดกระแส                

เงนิสดแตล่ะกจิกรรมดังนี ้

 
หนว่ย : ลา้นบาท 

 

มกราคม – ธนัวาคม 

 

2561 2560 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 229.72 11.54 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 324.56 43.57 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (432.05) (309.69) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ 56.59 17.24 

กระแสเงนิสดสทุธ ิ 178.82 (237.34) 

 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 178.82    

ลา้นบาท ดีขึน้เป็นผลจากบรษัิทสามารถบรหิารและจัดการทรัพยากรทัง้ดา้นลูกหนี้การคา้และสนิคา้

คงเหลอืไดด้ขี ึน้ 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุนสุทธสิ าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 324.56   

ลา้นบาท โดยสาเหตหุลักมาจากเงนิสดรับจากการขายสนิทรัพยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

กระแสเงนิสดจ่ายจากกจิกรรมจัดหาเงนิสุทธสิ าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 

432.05 ลา้นบาท  สาเหตุจากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว จ านวน 451.82 ลา้นบาท และตั๋วแลกเงนิ 

จ านวน 280 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามในระหว่างปีมเีงนิสดรับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน 100   

ลา้นบาท รวมทัง้เงนิสดรับจากการขายหุน้สามญัซือ้คนืจ านวน 43.48 ลา้นบาท รวมทัง้บรษัิทฯยังคงช าระ

คนืเงนิกูย้มืระยะสัน้หรอืตั๋วแลกเงนิตามเวลาทีก่ าหนด  

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  

      ขอแสดงความนับถอื 

 

                    ชนัตถ ์สรไกรกติกิลู 

        ประธานกรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 

 

ส านักงานเลขานุการบรษัิท 

โทรศัพท ์02-769-9999 ตอ่ 431,403,436 

โทรสาร 02-398-2141 
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