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ที ่สล. 008/2563 

                                                                2 มนีาคม 2563 

เรือ่ง ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจ าไตรมาสที ่4  

และงวดสบิสองเดอืน ปี 2562 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บรษัิท แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากัด (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการด าเนนิงานของงบการเงนิรวมส าหรับ

ไตรมาสที ่4 ปี 2562 เมือ่เทยีบจากงวดเดยีวกนัของปี 2561 

 

ส าหรับผลการด าเนนิงานไตรมาสที ่4 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 เทยีบจากงวดเดยีวกันของปี 

2561 โดยมผีลก าไรในสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 45.20 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ เมือ่เทยีบกับงวด

เดยีวกันของปีกอ่นทีม่ผีลก าไรในส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 28.75 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตรา

การเพิม่ขึน้รอ้ยละ 57.22 ดังรายละเอยีดงบก าไรขาดทนุอยา่งยอ่ดังนี้ 

 

  

หนว่ย : ลา้นบาท 

 

ตลุาคม – ธนัวาคม 

   
เปลีย่นแปลง 

 
2562 2561 (%) 

รายไดจ้ากการขาย 1,089.88 754.18 44.51% 

ตน้ทนุขาย 811.70 475.90 70.56% 

ก าไรขัน้ตน้ 278.18 278.28 (0.04%) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 25.52% 36.90% (11.38%) 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 246.70 238.39 3.49% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน 31.48 39.89 (21.08%) 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 10.44 14.46 (27.80%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 28.39 3.46 720.52% 

รายการอืน่ 18.05 4.37 313.04% 

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงนิได ้ (22.65) (4.29) 427.97% 

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (ก าไร) 0.37 (0.22) (268.18%) 

ก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 45.20 28.75 57.22% 
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กลุ่มบรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการขาย 1,089.88 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนที่มี

รายไดจ้ากการขายอยูท่ี ่754.18 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 44.51 มาจากยอดขายใน

ฐานการผลติเพิม่ขึน้ 101% จากงวดเดยีวกันของปีก่อน ซึง่คดิเป็นสัดสว่น 64% ของยอดขายโดยรวม 

สบืเนื่องจากการปรับแผนงานในระหว่างปี สง่ผลใหลู้กคา้ปรับการสั่งสนิคา้ตรงมาทีฐ่านการผลติ รวมทัง้

ไดม้กีารสัง่ซือ้ในไตรมาสนี ้จากทีช่ะลอการสัง่เมือ่ตน้ปีทีผ่า่นมา 

นอกจากนี ้ในไตรมาสที ่4 ปี 2562 บรษัิทฯมยีอดขายสว่นหนึง่ทีเ่พิม่ขึน้มาจากลกูคา้รายใหมซ่ ึง่มี

อตัราก าไรขัน้ตน้ต ่ากวา่มาตรฐานจงึสง่ผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ต ่ากวา่ในไตรมาสที ่4 ปี 2561.  

 

ในขณะทีย่อดขายในฐานการจัดจ าหน่าย ซึง่คดิเป็นสัดสว่น 7% ของยอดขายโดยรวม มยีอด

ลดลง 71% เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกันของปีกอ่น สว่นหนึง่มาจากสภาพเศรษฐกจิโลกทีป่รับตัวลดลงและ

เป็นผลมาจากการปรับแผนงานดังทีก่ล่าวขา้งตน้ เมือ่เปรยีบเทยีบยอดขายงวดเดยีวกันของปีกอ่นทีย่ัง

ไม่ไดม้ผีลกระทบจากเลกิกจิการบรษัิทย่อยทีป่ระเทศเยอรมันในปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2561 และเริม่

แผนการลดขนาดธุรกจิบรษัิทย่อยที่ประเทศสหรัฐอเมรกิาในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 และบรษัิทย่อยที่

ประเทศฝร่ังเศสในไตรมาสที ่2 ปี 2562 เพือ่ปรับลดฐานกจิการทีไ่มส่รา้งก าไร 

ทัง้นี้ อัตราก าไรขัน้ตน้ของฐานการจัดจ าหน่ายโดยปกตจิะสูงกว่าอัตราก าไรขัน้ตน้ของฐานการ

ผลติ แตเ่นือ่งจากการปรับแผนงานในระหว่างปี เป็นสาเหตุท าใหย้อดขายจากฐานการจัดจ าหน่ายลดลง 

จงึสง่ผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้รวมลดลง 

 

ส าหรับฐานการคา้ปลกี มยีอดเพิม่ขึน้ 5% ในไตรมาสที ่4 ปี 2562 ซึง่คดิเป็นสัดสว่น 29% ของ

ยอดขายโดยรวม เป็นผลมาจากการเริม่ปรับแผนกลยุทธข์องฐานการคา้ปลกี เพือ่ชว่ยใหก้ลุ่มลูกคา้

สามารถไดรั้บบรกิารทัง้ 3 แบรนด์ PRIMA GOLD, PRIMA DIAMOND, PRIMA ART ภายใตก้ารดูแลของ

แบรนด ์“PRIMA” เป็นรา้นคา้ Fine Jewelry แบบครบวงจร และขยายฐานลูกคา้ในประเทศ ในไตรมาสที ่3 

ปี 2562   

 

จงึท าใหภ้าพรวมในไตรมาส 4 นี้ม ี อัตราก าไรขัน้ตน้ 278.18 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราก าไร

ขัน้ตน้ที ่25.52% ในขณะทีง่วดเดยีวกนักบัปีกอ่นอยูท่ี ่36.90% 
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ในไตรมาสที ่4 ปี 2562 มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 246.70 ลา้นบาท เนื่องจากมรีายการ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีวรวมอยู ่ซ ึง่เกีย่วขอ้งกบัการปรับลดฐานการจัดจ าหน่าย 36.30 ลา้นบาท 

หากไม่รวมผลกระทบดังทีก่ล่าวขา้งตน้ จะท าใหค้่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารสุทธ ิ210.40 

ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 11.74 ในไตรมาสที ่4 ปี 2562 

 

ผลการด าเนนิงานปกต ิ
 

หนว่ย : ลา้นบาท 

 
ตลุาคม – ธนัวาคม 

   

เปลีย่นแปลง 

 

2562 2561 (%) 

รายไดจ้ากการขาย 1,089.88 754.18 44.51% 

ตน้ทนุขาย 811.70 475.90 70.56% 

ก าไรขัน้ตน้ 278.18 278.28 (0.04%) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 25.52% 36.90% (11.38%) 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 246.70 238.39 3.49% 

หัก คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว    

- คา่ใชจ้่ายในการปรับลดฐานการจัดจ าหน่าย 36.30 - 100.00% 

 210.40 238.39 (11.74%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน 67.78 39.89 69.92% 

 

 

ดังนัน้ กลุม่บรษัิทฯ มผีลก าไรจากการด าเนนิงาน 31.48 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี

กอ่นทีม่ผีลก าไรจากการด าเนนิงาน 39.89 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม หลังจากสุทธจิากค่าใชจ้่ายเกดิขึน้

เพยีงครัง้เดยีว จะมกี าไรจากการด าเนนิงานปกตอิยูท่ี ่67.78 ลา้นบาท ตามทีไ่ดว้เิคราะหข์า้งตน้ 

 

กลุ่มบรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 10.44 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่นทีม่ี

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิอยูท่ี ่14.46 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราการลดลงรอ้ยละ 27.80 สาเหตุหลักมาจาก

บรษัิทฯ มยีอดเงนิกูย้มืคงเหลอื ณ สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 นอ้ยกวา่งวดเดยีวกนัของปีกอ่น  

 

ในไตรมาสที ่4 นี ้กลุม่บรษัิทฯ มผีลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 28.39 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับงวด

เดยีวกนัของปีกอ่นทีม่ผีลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น จ านวน 3.46 ลา้นบาท สาเหตหุลักมาจากผลกระทบ

จากการออ่นคา่ของเงนิบาทในระหวา่งไตรมาส สว่นใหญม่าจากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมรั่บรู ้ซ ึง่

เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ 
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กลุ่มบรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้อยูท่ี ่22.65 ลา้นบาท ในขณะทีไ่ตรมาสที ่4 ปี 2561 กลุ่ม

บรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดอ้ยูท่ี ่4.29 ลา้นบาท เป็นผลมาจากในปี 2562 บรษัิทฯมผีลก าไรจากการ

ด าเนนิงานสงูกวา่ปีกอ่น รวมทัง้บรษัิทฯมยีอดก าไรถงึเกณฑท์ีต่อ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลบนก าไรของ

กจิการทีไ่ดรั้บการส่งเสรมิการลงทุนในอัตรารอ้ยละ 50 ประกอบกับมกี าไรจากการเลกิกจิการในบรษัิท

ยอ่ยในระหวา่งปี 

 

 

กล่าวโดยสรุปว่า กลุ่มบรษัิทฯ มผีลก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 45.20 ลา้นบาท  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น ทีม่ผีลก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จ านวน 28.75 

ลา้นบาท 

 

 

ส าหรับผลการด าเนนิงานส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 มผีลขาดทุนในสว่นทีเ่ป็นของผู ้

ถอืหุน้ของบรษัิทฯ 241.41 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น ทีม่ผีลก าไรในสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

167.67 ลา้นบาท ดังรายละเอยีดงบก าไรขาดทนุอยา่งยอ่ดังนี ้

 

  

หนว่ย : ลา้นบาท 

 

มกราคม – ธนัวาคม 

   
เปลีย่นแปลง 

 

2562 2561 (%) 

รายไดจ้ากการขาย 2,984.76 2,793.85 6.83% 

ตน้ทนุขาย 2,201.26 1,912.54 15.10% 

ก าไรขัน้ตน้ 783.50 881.31 (11.10%) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 26.25% 31.54% (5.29%) 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 940.50 907.37 3.65% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน (157.00) (26.06) 502.46% 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 54.07 71.38 (24.25%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น (73.46) (61.69) 19.08% 

รายการอืน่ 47.34 369.45 (87.19%) 

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงนิได ้ (16.25) (72.89) (77.71%) 

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (ก าไร) 12.03 30.24 (60.22%) 

ก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ (241.41) 167.67 (243.98%) 
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กลุม่บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการขาย 2,984.76 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับปีกอ่นทีม่รีายไดจ้ากการขาย

อยู่ที ่2,793.85 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.83 โดยมผีลมาจากยอดขายในฐานการ

ผลติเพิม่ขึน้ 36% ซึง่คดิเป็นสัดสว่น 64% ของยอดขายโดยรวมสบืเนื่องจากการปรับแผนงาน สง่ผลให ้

ลกูคา้ปรับการสัง่สนิคา้ตรงมาทีฐ่านการผลติ  

นอกจากนี้ ในปี 2562 บรษัิทฯมยีอดขายสว่นหนึง่ทีเ่พิม่ขึน้มาจากลูกคา้รายใหม ่ซึง่มอีัตราก าไร

ขัน้ตน้ต ่ากว่ามาตรฐานจงึส่งผลใหอ้ัตราก าไรขัน้ตน้ต ่ากว่าในปีก่อน และหากไม่รวมผลกระทบจาก

ค่าใชจ้่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสายผลติทีร่วมอยูใ่นตน้ทุนขาย 48.60 ลา้นบาท ซึง่

เป็นรายการคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว จะท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 

 

ในขณะทีย่อดขายในฐานการจัดจ าหน่าย ซึง่คดิเป็นสัดส่วน 7% ของยอดขายโดยรวม มยีอด

ลดลง 58% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น ส่วนหนึง่มาจากสภาพเศรษฐกจิโลกทีป่รับตัวลดลง เมือ่เปรยีบเทยีบ

ยอดขายของปีกอ่นทีย่งัไมไ่ดม้ผีลกระทบจากเลกิกจิการบรษัิทยอ่ยทีป่ระเทศเยอรมันในปลายไตรมาสที่ 

1 ปี 2561 และเริม่แผนการลดขนาดธุรกจิบรษัิทยอ่ยทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิาในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 และ

บรษัิทยอ่ยทีป่ระเทศฝร่ังเศสในไตรมาสที ่2 ปี 2562 เพือ่ปรับลดฐานกจิการทีไ่มส่รา้งก าไร 

ทัง้นี้ อัตราก าไรขัน้ตน้ของฐานการจัดจ าหน่ายโดยปกตจิะสูงกว่าอัตราก าไรขัน้ตน้ของฐานการ

ผลติ แตเ่นือ่งจากการปรับแผนงานในระหว่างปี เป็นสาเหตุท าใหย้อดขายจากฐานการจัดจ าหน่ายลดลง 

จงึสง่ผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้รวมลดลง 

 

ส าหรับฐานการคา้ปลกี ซึง่คดิเป็นสดัสว่น 29% ของยอดขายโดยรวม มยีอดลดลง 5% จากปีกอ่น

จากสภาวะตลาดในประเทศไทยชะลอตัวในการใชจ้่ายกับกลุ่มสนิคา้เครือ่งประดับ กลุ่มบรษัิทฯ จงึไดม้ี

การเริม่ปรับแผนกลยุทธข์องฐานการคา้ปลกี เพือ่ชว่ยใหก้ลุ่มลูกคา้สามารถไดรั้บบรกิารทัง้ 3 แบรนด ์

PRIMA GOLD, PRIMA DIAMOND, PRIMA ART ภายใตก้ารดูแลของแบรนด ์“PRIMA” เป็นรา้นคา้ Fine 

Jewelry แบบครบวงจร และขยายฐานลูกคา้ในประเทศ และขยายฐานลูกคา้ในประเทศ ในไตรมาสที ่3 ปี 

2562 ทีผ่า่นมา จงึสง่ผลใหม้ยีอดขายเพิม่ขึน้ในไตรมาสที ่4 ตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

 

จงึท าใหภ้าพรวมในปี 2562 มอีัตราก าไรขัน้ตน้ 783.50 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราก าไรขัน้ตน้ที ่

26.25% ในขณะทีปี่กอ่นอยูท่ี ่31.54% , อยา่งไรก็ตาม อัตราก าไรขัน้ตน้ปี 2562 จะอยูท่ี ่27.88% หากไม่

รวมผลกระทบจากคา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวทีร่วมอยูใ่นตน้ทนุขาย  

 

  



 
 
 

หนา้ที ่6/11 
 
 

 

 

ส าหรับปี 2562 นี้ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 940.50 ลา้นบาท เนื่องจากมีรายการ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีวรวมอยู ่110.02 ลา้นบาท แบง่เป็นค่าใชจ้่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานสว่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกับการผลติ 28.77 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการปรับลดฐาน

กจิการทีไ่มส่รา้งก าไรในประเทศฝร่ังเศส เป็นขาดทุนจากการจ าหน่ายสทิธกิารเชา่ 11.27 ลา้นบาท และ

คา่ใชจ้า่ยในการปรับลดฐานการจัดจ าหน่าย 69.98 ลา้นบาท 

หากไม่รวมผลกระทบดังทีก่ล่าวขา้งตน้ จะท าใหม้คี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารสุทธ ิ830.48 

ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 6.72 ส าหรับปี 2562 

 

 

ผลการด าเนนิงานปกต ิ

 
หนว่ย : ลา้นบาท 

 

มกราคม – ธนัวาคม 

   
เปลีย่นแปลง 

 

2562 2561 (%) 

รายไดจ้ากการขาย 2,984.76 2,793.85 6.83% 

ตน้ทนุขาย 2,201.26 1,912.54 15.10% 

หัก คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว    

- คา่ใชจ้่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 48.60 - 100.00% 

 2,152.66 1,912.54 12.56% 

ก าไรขัน้ตน้ 832.10 881.31 (5.58%) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 27.88% 31.54% (3.66%) 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 940.50 907.37 3.65% 

หัก คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว    

- คา่ใชจ้่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 28.77 3.73 671.31% 

- ขาดทนุจากการจ าหน่ายสทิธกิารเชา่ 11.27 - 100.00% 

- คา่ใชจ้่ายในการปรับลดฐานการจัดจ าหน่าย 69.98 - 100.00% 

- ตัง้ส ารองส าหรับคา่ชดเชยคดฟ้ีองรอ้งของบรษัิทย่อย - 2.69 (100.00%) 

ในตา่งประเทศ    

- คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการถกูประเมนิภาษีโดย - 10.60 (100.00%) 

กรมสรรพากร    

 830.48 890.35 (6.72%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน 1.62 (9.04) 117.92% 
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ดังนัน้ กลุ่มบรษัิทฯ มขีาดทุนจากการด าเนนิงาน 157.00 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับปีก่อนที่มผีล

ขาดทุนจากการด าเนนิงาน 26.06 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม หลังจากสทุธจิากค่าใชจ้่ายเกดิขึน้เพยีงครัง้

เดียว จะมผีลก าไรจากการด าเนินงานปกตอิยู่ที่ 1.62 ลา้นบาท ขณะที่ปีก่อนมผีลขาดทุนจากการ

ด าเนนิงานอยูท่ี ่9.04 ลา้นบาท ตามทีไ่ดว้เิคราะหข์า้งตน้ 

 

กลุม่บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 54.07 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นทีม่คีา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ

อยูท่ี ่71.38 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 24.25 สาเหตุหลักมาจากบรษัิทฯมยีอดเงนิกูย้มื

คงเหลอื ณ สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 นอ้ยกวา่งวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

 

ส าหรับปี 2562 นี ้กลุม่บรษัิทฯมผีลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น 73.46 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับปี

กอ่นทีม่ผีลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นอยูท่ี ่61.69 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.08 

สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการแข็งค่าของเงนิบาท โดยมผีลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น ส่วน

ใหญ่มาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู  ้ซ ึง่เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อยใน

ตา่งประเทศ 

 

รายการอืน่ 47.34 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับปีกอ่นทีม่รีายการอืน่อยูท่ี่ 369.45 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

อตัราการลดลงรอ้ยละ 87.19 เป็นผลมาจากไตรมาสที ่2 ของปีกอ่น บรษัิทฯ มผีลก าไรจากการขายทีด่นิ 

จ านวน 334.57 ลา้นบาท 

 

กลุ่มบรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้อยู่ที่ 16.25 ลา้นบาท ในขณะทีปี่ก่อน กลุ่มบรษัิทฯ มี

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดอ้ยูท่ี ่72.89 ลา้นบาท เป็นผลมาจากคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดบ้นก าไรของบรษัิทในกลุ่ม 

และปี 2561 มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการถกูประเมนิภาษีโดยกรมสรรพากร 

 

กลุม่บรษัิทฯ มสีว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษัิทยอ่ย 12.03 ลา้นบาท 

ในขณะทีปี่กอ่นอยู่ที ่30.24 ลา้นบาท เป็นผลมาจากมผีลขาดทุนจากการด าเนนิงานของกลุ่มบรษัิทฯ ที่

อยูฐ่านจัดจ าหน่าย 

 

กล่าวโดยสรุปว่ากลุ่มบรษัิทฯ มผีลขาดทุนสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 241.41 ลา้นบาท 

ในขณะทีปี่กอ่น มผีลก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จ านวน 167.67 ลา้นบาท 
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ส าหรับงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ของกลุ่มบรษัิทมกีารเปลีย่นแปลงไป

เมือ่เทยีบกบั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้

 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 4,017.73 ลา้นบาท ลดลง 36.22 ลา้นบาท

หรอืรอ้ยละ 0.89 จากวันที ่31 ธันวาคม 2561 โดยการลดลงของสนิทรัพยร์วมมสีาเหตหุลักจาก การลดลง

ของสนิคา้คงเหลอืเป็นผลมาจากการบรหิารจัดการทรัพยากรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 

  

4.91% 4.56% 

15.90% 14.84% 

14.53% 14.62% 

2.43% 2.12% 

41.81% 39.26% 

10.63% 
10.97% 

9.79% 13.63% 

สนิทรพัยร์วม 
(0.89)% 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่  
 
 

 
สนิคา้คงเหลอื   

 
 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 
 

อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ 
 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์
 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 
 

         31 ธนัวาคม 2562                           31 ธนัวาคม 2561 

547.75 
 
 

440.85 
 
 
 

1,577.44 
 
 
 

85.16 
 

587.31 
 

 

596.03 
 

183.19 

4,053.95 4,017.73 

หนว่ย : ลา้นบาท 

396.85 
 
 

 

430.96 
 
 

 
 

1,694.83 
 
 
 

98.55 
 

589.18 
 

 
644.57 

 

199.01 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษัิทมีหนี้สนิรวมและส่วนของผูถ้ือหุน้ 4,017.73 ลา้นบาท 

ลดลง 36.22 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 0.89 จากวันที ่31 ธันวาคม 2561 โดยสาเหตุหลักมาจากสว่นของผูถ้อื

หุน้ลดลงจากผลการด าเนนิงานทีข่าดทนุ  

56.24% 53.35% 

8.66% 9.54% 

14.99% 15.70% 

2.49% 2.75% 

17.62% 18.66% 

หนีส้นิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

(0.89)% 

        31 ธนัวาคม 2562                     31 ธนัวาคม 2561 

749.80 
 

110.55 
 
 

630.72 

 
383.09 

 
 
 

 
 

2,143.56 

4,053.95 4,017.73 

หนว่ย : ลา้นบาท 

714.13 
 

101.08 
 

607.61 
 

351.25 
 

 
 
 

 
2,279.88 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 
 

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายใน
หนึง่ปี 
 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 
 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 
 
 
 

 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 
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งบกระแสเงนิสดส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษัิทมีเงนิสดและรายการ

เทยีบเทา่เงนิสดสทุธ ิ150.90 ลา้นบาท ในขณะทีง่วดเดยีวกนัของปีกอ่นมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิ

สดสทุธ ิ178.82 ลา้นบาท โดยแยกเป็นรายละเอยีดกระแสเงนิสดแตล่ะกจิกรรมดังนี้ 

 

 
หนว่ย : ลา้นบาท 

 
มกราคม – ธนัวาคม 

 

2562 2561 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 50.71 229.72 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ (20.27) 324.56 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 25.81 (425.65) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ 94.66 50.18 

กระแสเงนิสดสทุธ ิ 150.90 178.82 

 

 

กระแสเงนิสดรับจากกจิกรรมด าเนนิงานส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 จ านวน 50.71 

ลา้นบาท ลดลงเป็นผลจากการทีบ่รษัิทฯมผีลขาดทุนจากการด าเนนิงานหลังปรับกระทบยอดรายการที่

ไมใ่ชเ่งนิสด 24.54 ลา้นบาท ทัง้นีส้าเหตหุลักมาจากบรษัิทฯมสีนิคา้คงเหลอืลดลง 116.10 ลา้นบาท และ

การเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 51.82 ลา้นบาท และไดม้กีารจ่ายค่าใชจ้่ายใหพ้นักงานที่

เกษียณอายขุองบรษัิทฯ 15.71 ลา้นบาท 

 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนสทุธสิ าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 จ านวน 20.27 

ลา้นบาท โดยสาเหตหุลักมาจากเงนิสดจา่ยซือ้สนิทรัพยถ์าวร เพือ่ใชใ้นการด าเนนิงานของกลุม่บรษัิทฯ 

 

กระแสเงนิสดรับจากกจิกรรมจัดหาเงนิสทุธสิ าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 จ านวน 25.81 

ลา้นบาท สาเหตจุากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว จ านวน 116.74 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามในระหว่างปีมี

เงนิสดรับจากการออกหุน้สามัญตามใบส าคัญแสดงสทิธ ิจ านวน 24.58 ลา้นบาท รวมทัง้บรษัิทฯ ยังคง

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้หรอืตั๋วแลกเงนิตามเวลาทีก่ าหนด 
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ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 จ านวน 94.66 ลา้น

บาท สาเหตหุลักมาจากค่าเงนิบาทแข็งค่าขึน้ 7.72%, 7.75% และ 10.61% เมือ่เทยีบกับสกลุเงนิหลักซึง่

เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมรกิา ปอนด์สเตอร์ลงิ และยูโร ตามล าดับ ส่งผลใหม้ผีลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลีย่นทีย่งัไมรั่บรูจ้ากการแปลงคา่งบการเงนิของบรษัิทฯยอ่ย 

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  

 

 

               ขอแสดงความนับถอื 

 

              ชนัตถ ์สรไกรกติกิลู 

                  ประธานกรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเลขานุการบรษัิท 

โทรศัพท ์02-769-9999 ตอ่ 431,403,436 

โทรสาร 02-398-2141 

 


