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ที ่สล. 034/2562 

                                                                13 สงิหาคม 2562 

เรือ่ง ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจ าไตรมาสที ่2 ปี 2562 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บรษัิท แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากัด (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการด าเนนิงานของงบการเงนิรวมส าหรับ

ไตรมาสที ่2 ปี 2562 เมือ่เทยีบจากงวดเดยีวกนัของปี 2561 

 

ส าหรับผลการด าเนนิงานไตรมาสที ่2 สิน้สดุวันที ่30 มถิุนายน 2562 เทยีบจากงวดเดยีวกันของ 

ปี 2561 โดยมผีลขาดทุนในสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 209.74 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับ 

งวดเดียวกันของปีก่อน 478.60 ลา้นบาท หรือคดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 178.01 ดังรายละเอยีด            

งบก าไรขาดทนุอยา่งยอ่ดังนี้ 

  

หนว่ย : ลา้นบาท 

 

เมษายน – มถิุนายน 

   
เปลีย่นแปลง 

 

2562 2561 (%) 

รายไดจ้ากการขาย 506.15 616.50 (17.90%) 

ตน้ทนุขาย 403.59 419.78 (3.86%) 

ก าไรขัน้ตน้ 102.56 196.72 (47.86%) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 20.26% 31.91% (11.65%) 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 280.03 231.70 20.86% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน (177.47) (34.98) 407.35% 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 15.70 18.69 (16.00%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น (43.30) 15.58 (377.92%) 

รายการอืน่ 14.13 346.53 (95.92%) 

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงนิได ้ 10.09 (51.44) 119.62% 

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (ก าไร) 2.51 11.86 (78.84%) 

ก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ (209.74) 268.86 (178.01%) 
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กลุ่มบรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการขาย 506.15 ลา้นบาท ลดลงเมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน 

110.35 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราการลดลงรอ้ยละ 17.90 สบืเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกจิโลกทีป่รับตัว

ลดลง ยอดขายในฐานการจัดจ าหน่ายลดลง 57% เนื่องจากยอดขายงวดเดยีวกันของปีกอ่นยังไมไ่ดม้ี

ผลกระทบจากเลกิกจิการบรษัิทยอ่ยทีป่ระเทศเยอรมันในปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2561 และเริม่แผนการลด

ขนาดธรุกจิบรษัิทยอ่ยทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิาในไตรมาสที ่2 ปี 2561 และบรษัิทยอ่ยทีป่ระเทศฝร่ังเศสใน

ไตรมาสที ่2 ปี 2562 เพือ่ปรับลดฐานกจิการทีไ่มส่รา้งก าไร ส าหรับฐานการคา้ปลกีลดลง 12% จากสภาวะ

ตลาดในประเทศไทยชะลอตัวในการใชจ้า่ยกบักลุ่มสนิคา้เครือ่งประดับ ขณะทีย่อดขายจากฐานการผลติ

เพิม่ขึน้ 7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สบืเนื่องจากการปรับแผนงานทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ ลูกคา้จงึได ้              

ปรับการสัง่สนิคา้ตรงมาทีฐ่านการผลติ 

 

อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลง จากรอ้ยละ 31.91 เป็นรอ้ยละ 20.26 ในไตรมาสที ่2 ปี 2562 หากไมร่วม

ผลกระทบ จากคา่ใชจ้า่ยส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานสายผลติทีร่วมอยูใ่นตน้ทุนขาย 42.49 

ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว จะท าใหอ้ัตราก าไรขัน้ตน้ลดลงรอ้ยละ 3.25 อยู่ที่

รอ้ยละ 28.66 ในไตรมาสที ่2 ปี 2562 ตามขอ้มลูดา้นลา่ง 

 

ผลการด าเนนิงานปกต ิ

 
หนว่ย : ลา้นบาท 

 

เมษายน – มถิุนายน 

   

เปลีย่นแปลง 

 

2562 2561 (%) 

รายไดจ้ากการขาย 506.15 616.50 (17.90%) 

ตน้ทนุขาย 403.59 419.78 (3.86%) 

หัก คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว    

- คา่ใชจ้่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 42.49 - 100.00% 

 361.10 419.78 (13.98%) 

ก าไรขัน้ตน้ 145.05 196.72 (26.27%) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 28.66% 31.91% (3.25%) 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 280.03 231.70 20.86% 

หัก คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว    

- คา่ใชจ้่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 24.90 - 100.00% 

- คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสทิธกิารเชา่ 11.33 - 100.00% 

 243.80 231.70 (5.22%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน (98.75) (34.98) 182.31% 

 

 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้ 48.33 ลา้นบาท เนือ่งจากมรีายการคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ครัง้

เดียวรวมอยู่ 36.23 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่าใชจ้่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                            

สว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ 24.90 ลา้นบาท และคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสทิธกิารเชา่ 11.33 ลา้นบาท 

หากไม่รวมผลกระทบดังทีก่ล่าวขา้งตน้ จะท าใหค้่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้สุทธ ิ

12.10 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.22 ในไตรมาสที ่2 ปี 2562 
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ดังนัน้ กลุ่มบรษัิทฯ มผีลขาดทุนจากการด าเนนิงาน 177.47 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกัน

ของปีกอ่นทีม่ผีลขาดทุนจากการด าเนนิงาน 34.98 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม หลังจากสุทธจิากค่าใชจ้่าย

เกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว จะมขีาดทนุจากการด าเนนิงานปกตอิยูท่ี ่98.75 ลา้นบาท ตามทีไ่ดว้เิคราะหข์า้งตน้ 

 

กลุ่มบรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 15.70 ลา้นบาท ลดลง 2.99 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

16.00 เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น สาเหตุหลักมาจากบรษัิทฯ มยีอดเงนิกูย้มืคงเหลอื ณ สิน้สดุ

วันที ่30 มถินุายน 2562 นอ้ยกวา่งวดเดยีวกนัของปีกอ่น  

 

ในไตรมาส 2 นี ้มผีลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 43.30 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของ

ปีก่อนทีม่ผีลก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 15.58 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการแข็งค่า      

ของเงนิบาท โดยมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนใหญ่มาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน                 

ทีย่งัไมรั่บรู ้ซ ึง่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ 

 

รายการอืน่ 14.13 ลา้นบาท ลดลง 332.40 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 95.92 เป็นผลมาจาก               

ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 บรษัิทฯ มผีลก าไรจากการขายทีด่นิ จ านวน 334.57 ลา้นบาท 

 

กลุม่บรษัิทฯ มรีายไดภ้าษีเงนิได ้อยูท่ี ่10.09 ลา้นบาท ในขณะทีไ่ตรมาสที ่2 ปี 2561 กลุม่บรษัิทฯ 

มคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดอ้ยู่ที่ 51.44 ลา้นบาท เป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดบ้นก าไรของบรษัิท              

ในกลุม่ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการถกูประเมนิภาษีโดยกรมสรรพากร 

 

กล่าวโดยสรุปว่ากลุ่มบรษัิทฯ มผีลขาดทุนสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 209.74 ลา้นบาท 

ในขณะทีง่วดเดยีวกนัของปีกอ่น มผีลก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จ านวน 268.86 ลา้นบาท 
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ส าหรับผลการด าเนนิงานส าหรับหกเดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถิุนายน 2562 เทยีบจากงวดเดยีวกัน

ของปี 2561 โดยมผีลขาดทนุในสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 281.11 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับ

งวดเดียวกันของปีก่อน 464.73 ลา้นบาท หรือคดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 253.09 ดังรายละเอยีด           

งบก าไรขาดทนุอยา่งยอ่ดังนี้ 

  

หนว่ย : ลา้นบาท 

 
มกราคม – มถิุนายน 

   
เปลีย่นแปลง 

 

2562 2561 (%) 

รายไดจ้ากการขาย 1,075.48 1,323.60 (18.75%) 

ตน้ทนุขาย 824.16 936.02 (11.95%) 

ก าไรขัน้ตน้ 251.32 387.58 (35.16%) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 23.37% 29.28% (5.91%) 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 477.81 460.52 3.75% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน (226.49) (72.94) 210.52% 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 30.24 40.89 (26.05%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น (60.17) (20.54) 192.94% 

รายการอืน่ 23.50 355.19 (93.38)% 

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงนิได ้ 5.44 (56.35) 109.65% 

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (ก าไร) 6.85 19.15 (64.23%) 

ก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ (281.11) 183.62 (253.09%) 

 

 

กลุม่บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการขาย 1,075.48 ลา้นบาท ลดลงเมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น

248.12 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราการลดลงรอ้ยละ 18.75 สบืเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกจิโลกทีป่รับตัว

ลดลง ส่งผลโดยตรงต่อลูกคา้รายหลักของบรษัิทฯในฐานการผลติ จงึท าใหม้ยีอดลดลง 10% ส่วน               

ฐานการจัดจ าหน่ายลดลง 49% เนื่องจากยอดขายงวดเดียวกันของปีก่อน ยังไม่ไดม้ผีลกระทบจาก                

เลกิกจิการบรษัิทย่อยทีป่ระเทศเยอรมันในปลายไตรมาสที ่1 ปี 2561 และเริม่แผนการลดขนาดธุรกจิ

บรษัิทย่อยที่ประเทศสหรัฐอเมรกิาในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 และบรษัิทย่อยที่ประเทศฝร่ังเศสใน                  

ไตรมาสที ่ 2 ปี 2562 เพือ่ปรับลดฐานกจิการทีไ่มส่รา้งก าไร ส าหรับฐานการคา้ปลกีลดลง 12%  จาก

สภาวะตลาดในประเทศไทยชะลอตัวในการใชจ้า่ยกบักลุม่สนิคา้เครือ่งประดับ 

 

อัตราก าไรขัน้ตน้ลดลง จากรอ้ยละ 29.28 เป็นรอ้ยละ 23.37 จากงวดเดียวกันของปีก่อน            

หากไมร่วมผลกระทบจากคา่ใชจ้า่ยส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสายผลติทีร่วมอยูใ่นตน้ทุน

ขาย 42.49 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว จะท าใหอ้ัตราก าไรขัน้ตน้ลดลงรอ้ยละ 

1.96 อยูท่ีร่อ้ยละ 27.32 ส าหรับงวดหกเดอืน ปี 2562 ตามขอ้มลูดา้นลา่ง 
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ผลการด าเนนิงานปกต ิ

 
หนว่ย : ลา้นบาท 

 

มกราคม – มถิุนายน 

   
เปลีย่นแปลง 

 

2562 2561 (%) 

รายไดจ้ากการขาย 1,075.48 1,323.60 (18.75%) 

ตน้ทนุขาย 824.16 936.02 (11.95%) 

หัก คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว    

- คา่ใชจ้่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 42.49 - 100.00% 

 781.67 936.02 (16.49%) 

ก าไรขัน้ตน้ 293.81 387.58 (24.19%) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 27.32% 29.28% (1.96%) 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 477.81 460.52 3.75% 

หัก คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว    

- คา่ใชจ้่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 24.90 - 100.00% 

- คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสทิธกิารเชา่ 11.33 - 100.00% 

 441.58 460.52 (4.11%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน (147.77) (72.94) 102.60% 

 

 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้ 17.29 ลา้นบาท เนื่องจากมรีายการค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้      

ครัง้เดียวรวมอยู่ 36.23 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่าใชจ้่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส่วน                

ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ 24.90 ลา้นบาท และคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสทิธกิารเชา่ 11.33 ลา้นบาท 

หากไม่รวมผลกระทบดังทีก่ล่าวขา้งตน้ จะท าใหค้่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง 18.94 

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.11 ส าหรับงวดหกเดอืน ปี 2562 เป็นผลมาจากการลดคา่ใชจ้า่ยจากบรษัิทยอ่ย

ฐานการจัดจ าหน่าย ซึง่อยูใ่นระหวา่งการปิดกจิการ 

 

ดังนัน้ กลุม่บรษัิทฯ มขีาดทนุจากการด าเนนิงาน 226.49 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของ

ปีก่อนที่มีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 72.94 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม หลังจากสุทธจิากค่าใชจ้่าย

เกดิขึน้เพยีงครัง้เดียว จะมขีาดทุนจากการด าเนนิงานปกตอิยู่ที ่147.77 ลา้นบาท ตามที่ไดว้เิคราะห์

ขา้งตน้ 

 

กลุ่มบรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 30.24 ลา้นบาท ลดลง 10.65 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

26.05 เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากบรษัิทฯมียอดเงนิกูย้มืคงเหลอื ณ สิน้สุด

วันที ่30 มถินุายน 2562 นอ้ยกวา่งวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

 

ส าหรับงวดหกเดอืน ปี 2562 นี้ กลุ่มบรษัิทฯมผีลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น 60.17 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 39.69 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 192.94 เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน สาเหตุหลัก                 

มาจากผลกระทบจากการแข็งค่าของเงนิบาท โดยมผีลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น ส่วนใหญ่มาจาก

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมรั่บรู ้ซ ึง่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ 
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รายการอืน่ 23.50 ลา้นบาท ลดลง 331.69 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 93.38 เป็นผลมาจากงวด

เดยีวกนัของปีกอ่น บรษัิทฯ มผีลก าไรจากการขายทีด่นิ จ านวน 334.57 ลา้นบาท 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดภ้าษีเงินได ้อยู่ที่ 5.44 ลา้นบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน                   

กลุ่มบรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดอ้ยู่ที ่56.35 ลา้นบาท เป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดบ้นก าไร 

ของบรษัิทในกลุม่ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการถกูประเมนิภาษีโดยกรมสรรพากร 

 

กล่าวโดยสรุปว่ากลุ่มบรษัิทฯ มผีลขาดทุนสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 281.11 ลา้นบาท 

ในขณะทีง่วดเดยีวกนัของปีกอ่น มผีลก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จ านวน 183.62 ลา้นบาท 

 

 
ส าหรับงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่30 มถิุนายน 2562 ของกลุ่มบรษัิทมกีารเปลีย่นแปลงไป

เมือ่เทยีบกบั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้

 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,844.70 ลา้นบาท ลดลง 209.25                 

ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 5.16 จากวันที ่31 ธันวาคม 2561 โดยการลดลงของสนิทรัพยร์วมมสีาเหตุหลักจาก

การลดลงของลกูหนีก้ารคา้ สบืเนือ่งจากยอดขายทีล่ดลง 

 

 

4.91% 4.91% 

15.90% 16.11% 

14.53% 15.28% 

2.43% 2.41% 

41.81% 43.77% 

10.63% 9.02% 

9.79% 8.50% 

สนิทรพัยร์วม 
(5.16)% 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่  
 
 

 
สนิคา้คงเหลอื   

 
 
 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 
 

อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ 

 
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์

 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 
 

      30 มถินุายน 62                               31 ธนัวาคม 61 

4,053.95 3,844.70 

หนว่ย : ลา้นบาท 

396.85 
 
 
 

430.96 
 
 
 
 

1,694.83 
 
 
 

98.55 
 

589.18 
 

 
644.57 

 

199.01 

326.83 
 
 

346.72 
 
 

 

 
1,682.87 

 
 

 
92.84 

 

587.48 
 
 

619.21 
 

188.73 
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ณ วันที ่30 มถิุนายน 2562 กลุ่มบรษัิทมหีนี้สนิรวม 3,844.70 ลา้นบาท ลดลง 209.25 ลา้นบาท

หรอืรอ้ยละ 5.16 จากวันที ่31 ธันวาคม 2561 โดยสาเหตุหลักมาจากส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงจากผลการ

ด าเนนิงานทีข่าดทนุ 

 

งบกระแสเงนิสดส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถิุนายน 2562 กลุ่มบรษัิทมเีงนิสดและ

รายการเทียบเท่าเงนิสดเคลื่อนไหวในระหว่างปี 2562 ลดลง เป็น 137.62 ลา้นบาท โดยแยกเป็น

รายละเอยีดกระแสเงนิสดแตล่ะกจิกรรมดังนี้ 

 
หนว่ย : ลา้นบาท 

 
มกราคม – มถิุนายน 

 

2562 2561 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน (78.07) 179.65 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ (7.88) 333.57 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (58.49) (457.84) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ 74.42 12.22 

กระแสเงนิสดสทุธ ิ (70.02) 67.60 

 

 

 

56.24% 54.54% 

8.66% 10.82% 

14.99% 13.89% 

2.49% 1.62% 

17.62% 19.13% 

หนีส้นิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
(5.16)% 

      30 มถินุายน 62                                31 ธนัวาคม 61 

735.44 
 

62.10 
 

534.18 

 
416.17 

 

 
 
 

 
2,096.81 

4,053.95 3,844.70 

หนว่ย : ลา้นบาท 

714.13 
 

101.08 
 

607.61 

 
351.25 

 

 
 

 
 

2,279.88 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 
 

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 

 
หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 
 

 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 
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กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงานส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที่ 30 มถิุนายน 2562 

จ านวน 78.07 ลา้นบาท ลดลงเป็นผลจากการทีบ่รษัิทฯมผีลขาดทุนจากการด าเนนิงานหลังปรับกระทบ

ยอดรายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด 167.16 ลา้นบาท ทัง้นีส้าเหตหุลักมาจากบรษัิทฯมลีูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่

ลดลง 76.09 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 39.81 ลา้นบาท และไดม้กีารจ่าย

คา่ใชจ้า่ยใหพ้นักงานทีเ่กษียณอายขุองบรษัิทฯ 10.35 ลา้นบาท 

 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนสุทธสิ าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที่ 30 มถิุนายน 2562 

จ านวน 7.88 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลักมาจากเงนิสดจ่ายซือ้สนิทรัพยถ์าวร เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน 

ของกลุม่บรษัิทฯ 

 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิสทุธสิ าหรับงวดหกเดอืนสิน้สดุวันที ่30 มถิุนายน 2562 

จ านวน 58.49 ลา้นบาท สาเหตุจากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว จ านวน 73.06 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม

ในระหว่างปีมเีงนิสดรับจากการออกหุน้กูส้ามัญตามใบส าคัญแสดงสทิธ ิจ านวน 24.58 ลา้นบาท รวมทัง้

บรษัิทฯ ยงัคงช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้หรอืตั๋วแลกเงนิตามเวลาทีก่ าหนด 

 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มถิุนายน 2562 จ านวน 

74.42 ลา้นบาท สาเหตหุลักมาคา่เงนิบาททีแ่ข็งคา่ขึน้ถงึ 6% สง่ผลใหม้ผีลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น

ทีย่งัไมรั่บรูจ้ากการแปลงคา่งบการเงนิของบรษัิทฯยอ่ย ซึง่สกลุเงนิหลักเป็นดอลลารส์หรัฐอเมรกิา ปอนด์

สเตอรล์งิ และยโูร 

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  

 

 

               ขอแสดงความนับถอื 

 

              ชนัตถ ์สรไกรกติกิลู 

                  ประธานกรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 

 

 

 

ส านักงานเลขานุการบรษัิท 

โทรศัพท ์02-769-9999 ตอ่ 431,403,436 

โทรสาร 02-398-2141 

 


