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ที ่สล. 032/2563 

                                                                14 สงิหาคม 2563 

เรือ่ง ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจ าไตรมาสที ่2 ปี 2563 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บรษัิท แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากัด (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการด าเนนิงานของงบการเงนิรวมส าหรับ

ไตรมาสที ่2 ปี 2563 เมือ่เทยีบจากงวดเดยีวกนัของปี 2562 

 

ส าหรับผลการด าเนนิงานไตรมาสที ่2 สิน้สุดวันที ่30 มถิุนายน 2563 เทยีบจากงวดเดยีวกัน             

ของปี 2562 โดยมผีลขาดทนุในสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 123.77 ลา้นบาท ลดลง เมือ่เทยีบกับ

งวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่ผีลขาดทนุในสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 209.74 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

อตัราการลดลงรอ้ยละ 40.99 ดังรายละเอยีดงบก าไรขาดทนุอยา่งยอ่ดังนี้ 

 

  

หนว่ย : ลา้นบาท 

 
เมษายน – มถิุนายน 

   
เปลีย่นแปลง 

 
2563 2562 (%) 

รายไดจ้ากการขาย 486.32 506.15 (3.92%) 

ตน้ทนุขาย 438.96 403.59 8.76% 

ก าไรขัน้ตน้ 47.36 102.56 (53.82%) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 9.74% 20.26% (10.52%) 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 124.89 280.03 (55.40%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน (77.53) (177.47) (56.31%) 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 12.73 15.70 (18.92%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น (53.83) (43.30) 24.32% 

รายการอืน่ 1.86 14.13 (86.84%) 

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงนิได ้ 16.14 10.09 59.96% 

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 2.32 2.51 (7.57%) 

ก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ (123.77) (209.74) (40.99%) 
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กลุ่มบรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการขาย 486.32 ลา้นบาท เมือ่เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มี

รายไดจ้ากการขายอยูท่ี ่506.15 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 3.92 มาจากยอดขายในฐาน

การผลติเพิม่ขึน้ 11% จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น ซึง่คดิเป็นสัดสว่น 60% ของยอดขายโดยรวม สบืเนื่อง

จาก กลุ่มบรษัิทฯ ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทีม่กีารระบาดใหญ่ไปทั่วโลกเชน่กัน เนื่องจากกลุ่มลูกคา้รายหลักมกีารขอชะลอ และเลือ่น

ก าหนดส่งสนิคา้ออกไป ทัง้นี้ ในฐานการผลติมกีารขายวัตถุดบิคงเหลอืในชว่งนี้ เพือ่เปลีย่นเป็นกระแส 

เงนิสดในระหวา่งไตรมาสท าใหม้ยีอดขายสงูขึน้ 

 

ในขณะทีย่อดขายในฐานการจัดจ าหน่าย ซึง่คดิเป็นสัดสว่น 6% ของยอดขายโดยรวม มยีอด

ลดลง 57% เมือ่เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการปรับแผนงานปรับลดฐานกจิการ                      

ทีไ่มส่รา้งก าไร เมือ่เปรยีบเทยีบยอดขายงวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีย่งัไมไ่ดม้ผีลกระทบจากการเลกิกจิการ

บรษัิทยอ่ยทีป่ระเทศฝร่ังเศสในไตรมาสที ่2 ปี 2562 

 

ส าหรับฐานการคา้ปลกี มยีอดลดลง 11% ซึง่คดิเป็นสัดสว่น 34% ของยอดขายโดยรวม ซึง่ไดรั้บ

ผลกระทบจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีม่กีารระบาดใหญ่

ไปทั่วโลก สบืเนื่องจากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 หลายประเทศทั่วโลกมปีระกาศจากหน่วยงานภาครัฐ                   

ใหบ้ริษัทฯ ที่ด าเนินการอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ตอ้งหยุดกจิการชั่วคราว ในประเทศไทยมีผลวันที ่                       

22 มนีาคม 2563 และในประเทศเวยีดนามมผีลวันที ่27 มนีาคม 2563 ทัง้นี้หลังจากสถานการณ์คลีค่ลาย

ในระยะแรกประเทศเวยีดนาม และประเทศไทยไดก้ลับมาเปิดกจิการเมือ่วันที ่23 เมษายน 2563 และ              

วันที ่17 พฤษภาคม 2563 ตามล าดับ ซึง่สง่ผลใหร้ายไดล้ดลง 

 

จงึท าใหภ้าพรวมในไตรมาส 2 ปี 2563 นี้ม ี ก าไรขัน้ตน้ 47.36 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราก าไร

ขัน้ตน้ที่ 9.74% ในขณะที่งวดเดียวกันกับปีก่อนอยู่ที่ 20.26% ทัง้นี้ ฐานการผลติ ไดม้กีารปิดกจิการ

บางสว่นชัว่คราวและลดชัว่โมงการท างานลง แต่ยังคงตอ้งจ่ายตน้ทุนคงทีแ่มจ้ะมคี าสั่งซือ้เพยีงเล็กนอ้ยก็

ตาม รวมไปถงึการขายวัตถุดบิคงเหลือจากฐานการผลติ เพือ่บริหารกระแสเงนิสด ท าใหม้ยีอดขายที่มี

อตัราก าไรขัน้ตน้ต ่า 
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ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารของกลุ่มบรษัิทฯ อยู่ที่ 124.89 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 55.40 

เนือ่งจากจากมาตรการชะลอคา่ใชจ้า่ย และการหยดุการด าเนนิงานชัว่คราวในบางสว่นงานจากผลกระทบ

ของวกิฤตโควดิ19 ท าใหก้ลุ่มบรษัิทมคี่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งลดลง นอกจากนี้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562                    

มรีายการค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ครัง้เดียวรวมอยู่ 36.23 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่าใชจ้่ายส ารองผลประโยชน ์               

ระยะยาวของพนักงานส่วนที่ไม่เกีย่วขอ้งกับการผลติ 24.90 ลา้นบาท และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ                      

สทิธกิารเชา่ 11.33 ลา้นบาท 

 

กลุ่มบรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 12.73 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน                  

ทีม่คี่าใชจ้่ายทางการเงนิอยูท่ี ่15.70 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราการลดลงรอ้ยละ 18.92 สาเหตุหลักมา

จากบรษัิทฯ มยีอดเงนิกูย้มืคงเหลอื ณ สิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2562 นอ้ยกวา่งวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

 

ในไตรมาสที ่2 นี้ กลุ่มบรษัิทฯ มผีลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น 53.83 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับ

งวดเดยีวกันของปีกอ่นทีม่ผีลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น จ านวน 43.30 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจาก

ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงนิบาทในระหว่างไตรมาส 2.18% และ 3.10% เมือ่เทยีบกับสกลุเงนิหลัก

ซึง่เป็นสกุลดอลลารส์หรัฐอเมรกิา และยูโร ตามล าดับ ส่วนใหญ่มาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น                 

ทีย่งัไมรั่บรู ้ซ ึง่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ 

 

รายการอืน่ของกลุ่มบรษัิทฯ อยู่ที ่1.86 ลา้นบาท ในขณะทีไ่ตรมาสที่ 2 ปี 2562 มรีายการอืน่           

อยูท่ี ่14.13 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 86.84 เนือ่งจาก ธรุกจิใหเ้ชา่หอพักในกลุม่บรษัิทฯ ไดป้รับลดอัตราค่า

เชา่ใหก้บัลกูคา้ เพือ่ชว่ยเหลอืเยยีวยาผลกระทบจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) รวมทัง้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 กลุ่มบรษัิทฯ มกีารไดรั้บช าระเงนิจากลูกหนี้ที่เคย                  

ตัง้ส ารองไว ้4.8 ลา้นบาท 

 

กลุ่มบรษัิทฯ มรีายไดท้างภาษีเงนิได ้อยูท่ี ่16.14 ลา้นบาท ในขณะทีไ่ตรมาสที ่2 ปี 2562 กลุ่ม

บรษัิทฯ มรีายไดภ้าษีเงนิไดอ้ยูท่ี ่10.19 ลา้นบาท เป็นผลมาจากในไตรมาสที ่2 ปี 2563 กลุม่บรษัิทฯ มผีล

ก าไรทางภาษีสงูกวา่ในไตรมาสที ่2 ปี 2562 ซึง่ทัง้หมดเกีย่วขอ้งกบังบการเงนิเฉพาะบรษัิทฯ  

 

กลา่วโดยสรุปว่า กลุ่มบรษัิทฯ มผีลขาดทุนสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 123.77 ลา้นบาท  

ลดลง เมือ่เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มผีลขาดทุนส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯ 

จ านวน 209.74 ลา้นบาท 
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ส าหรับผลการด าเนนิงานส าหรับงวดหกเดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถิุนายน 2563 เทยีบจากงวด

เดยีวกันของปี 2562 โดยมผีลขาดทุนในส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 153.99 ลา้นบาท ลดลง                 

เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่ผีลขาดทนุในสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 281.11 ลา้นบาท 

หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 45.22 ดังรายละเอยีดงบก าไรขาดทนุอยา่งยอ่ดังนี้ 

 

  

หนว่ย : ลา้นบาท 

 
มกราคม – มถิุนายน 

   
เปลีย่นแปลง 

 
2563 2562 (%) 

รายไดจ้ากการขาย 1,085.65 1,075.48 0.95% 

ตน้ทนุขาย 896.57 824.16 8.79% 

ก าไรขัน้ตน้ 189.08 251.32 (24.77%) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 17.42% 23.37% (5.95%) 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 314.59 477.81 (34.16%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน (125.51) (226.49) (44.58%) 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 31.12 30.24 2.91% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น (8.22) (60.17) (86.34%) 

รายการอืน่ 0.41 23.50 (98.26%) 

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงนิได ้ (1.64) 5.44 (130.15%) 

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 12.09 6.85 76.50% 

ก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ (153.99) (281.11) (45.22%) 
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กลุ่มบรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการขาย 1,085.65 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน               

ทีม่รีายไดจ้ากการขายอยูท่ี ่1,075.48 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.95 มาจากยอดขาย

ในฐานการผลติเพิม่ขึน้ 24% จากงวดเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่คดิเป็นสัดสว่น 60% ของยอดขายโดยรวม 

สบืเนื่องจากตัง้แต่ไตรมาสที ่1 ปี 2562 สภาพเศรษฐกจิโลกปรับตัวลดลง สง่ผลโดยตรงต่อลูกคา้ราย

หลักของบรษัิทฯ ในฐานการผลติ จงึท าใหม้ยีอดขายต ่า และผลมาจากการปรับแผนงานปรับลดฐาน

กจิการที่ไม่สรา้งก าไรในฐานการจัดจ าหน่ายส่งผลใหม้ลีูกคา้ที่สั่งสนิคา้ตรงมาทีฐ่านการผลติมากขึน้ 

รวมทัง้กลุ่มบรษัิทฯ ยังไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทีม่กีารระบาดใหญ่ไปทั่วโลกเชน่กัน เนื่องจากกลุ่มลูกคา้รายหลักมกีารขอชะลอ และเลือ่น

ก าหนดสง่สนิคา้ออกไป ทัง้นี ้ในฐานการผลติมกีารขายวัตถดุบิคงเหลอืในชว่งนี ้เพือ่เปลีย่นเป็นกระแสเงนิ

สดในระหวา่งไตรมาสท าใหม้ยีอดขายสงูขึน้ 

 

ในขณะที่ยอดขายในฐานการจัดจ าหน่าย ซึง่คิดเป็นสัดส่วน 7% ของยอดขายโดยรวม                   

มยีอดลดลง 50% เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น เป็นผลมาจากการปรับแผนงานปรับลดฐานกจิการ

ทีไ่มส่รา้งก าไร เมือ่เปรยีบเทยีบยอดขายงวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีย่งัไมไ่ดม้ผีลกระทบจากการเลกิกจิการ

บรษัิทยอ่ยทีป่ระเทศฝร่ังเศสในไตรมาสที ่2 ปี 2562  

 

ส าหรับฐานการคา้ปลกี มยีอดลดลง 11% ซึง่คดิเป็นสัดสว่น 33% ของยอดขายโดยรวม ซึง่ไดรั้บ

ผลกระทบจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีม่กีารระบาดใหญ่

ไปทั่วโลก โดยตัง้แต่ในไตรมาสที ่1 ปี 2563 หลายประเทศทั่วโลกมปีระกาศจากหน่วยงานภาครัฐให ้

บรษัิทฯ ทีด่ าเนนิการอยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ตอ้งหยดุกจิการชัว่คราว ในประเทศไทยมผีลวันที ่22 มนีาคม 

2563 และในประเทศเวยีดนามมผีลวันที ่27 มนีาคม 2563 ทัง้นี้หลังจากสถานการณ์คลีค่ลายในระยะแรก

ประเทศเวียดนาม และประเทศไทยไดก้ลับมาเปิดกจิการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 และวันที ่ 

17 พฤษภาคม 2563 ตามล าดับ ซึง่สง่ผลใหร้ายไดล้ดลง 

 

จงึท าใหภ้าพรวมในงวดหกเดอืน ปี 2563 นี้ม ี ก าไรขัน้ตน้ 189.08 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตรา

ก าไรขัน้ตน้ที ่17.42% ในขณะทีง่วดเดยีวกนักบัปีกอ่นอยูท่ี ่23.37%  

ทัง้นี้ ฐานการผลติ ไดม้กีารปิดกจิการบางสว่นชัว่คราวและลดชั่วโมงการท างานลง แต่ยังคงตอ้ง

จ่ายตน้ทุนคงทีแ่มจ้ะมคี าสั่งซือ้เพยีงเล็กนอ้ยก็ตาม รวมไปถงึการขายวัตถุดบิคงเหลอืจากฐานการผลติ 

เพือ่บรหิารกระแสเงนิสด ท าใหม้ยีอดขายทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้ต ่า 
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ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารของกลุ่มบรษัิทฯ อยู่ที่ 314.59 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 34.16 

เนือ่งจากจากมาตรการชะลอคา่ใชจ้า่ย และการหยดุการด าเนนิงานชัว่คราวในบางสว่นงานจากผลกระทบ

ของวกิฤตโควดิ19 ท าใหก้ลุ่มบรษัิทมคี่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งลดลง นอกจากนี้งวดเดียวกันของปีก่อน                     

มรีายการค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ครัง้เดียวรวมอยู่ 36.23 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่าใชจ้่ายส ารองผลประโยชน ์               

ระยะยาวของพนักงานส่วนที่ไม่เกีย่วขอ้งกับการผลติ 24.90 ลา้นบาท และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ                    

สทิธกิารเชา่ 11.33 ลา้นบาท 

 

ส าหรับงวดหกเดอืน ปี 2563 นี้ กลุ่มบรษัิทฯ มผีลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น 8.22 ลา้นบาท 

นอ้ยลง เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกันของปีกอ่นทีม่ผีลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น จ านวน 60.17 ลา้นบาท 

สาเหตหุลักมาจากผลกระทบจากการออ่นค่าของเงนิบาท 2.02% และ 0.25% เมือ่เทยีบกับสกลุเงนิหลัก

ซึง่เป็นสกลุปอนดส์เตอรล์งิ และยโูร ตามล าดับ สว่นใหญม่าจากขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่ังไมรั่บรู ้

ซ ึง่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ 

 

รายการอืน่ของกลุ่มบรษัิทฯ อยูท่ี ่0.41 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 98.26 เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกัน

ของปีกอ่น ทีม่รีายการอืน่อยูท่ี ่23.50 ลา้นบาท เนือ่งจากกกลุม่บรษัิทฯ ไดป้รับลดอตัราคา่เชา่ใหก้บัลกูคา้ 

เพือ่ชว่ยเหลอืเยยีวยาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) รวมทัง้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีการไดรั้บช าระเงนิจากลูกหนี้ที่เคยตัง้ส ารองไว ้                     

4.8 ลา้นบาท 

 

กลุม่บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้อยูท่ี ่1.64 ลา้นบาท ในขณะทีไ่ตรมาสที ่2 ปี 2562  มรีายได ้

ภาษีเงนิไดอ้ยูท่ี ่5.44 ลา้นบาท เป็นผลมาจากในไตรมาสที ่2 ปี 2563 กลุ่มบรษัิทฯ มผีลก าไรทางภาษี 

สงูกวา่ในไตรมาสที ่2 ปี 2562 ซึง่ทัง้หมดเกีย่วขอ้งกบังบการเงนิเฉพาะบรษัิทฯ 

 

กลา่วโดยสรุปว่า กลุ่มบรษัิทฯ มผีลขาดทุนสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 153.99 ลา้นบาท  

ลดลง เมือ่เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มผีลขาดทุนส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯ 

จ านวน 281.11 ลา้นบาท 
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ส าหรับงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่30 มถิุนายน 2563 ของกลุ่มบรษัิทมกีารเปลีย่นแปลงไป

เมือ่เทยีบกบั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้

 

 

 

ณ วันที ่30 มถิุนายน 2563 กลุ่มบรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วม 4,175.23 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 157.50 ลา้นบาท 

หรอืรอ้ยละ 3.92 จากวันที ่31 ธันวาคม 2562 โดยการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยร์วมมสีาเหตหุลักมาจากการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ กลุ่มเครือ่งมอืทางการเงนิ (TFRS9) เรือ่งสัญญาเชา่ (TFRS16)               

มาถอืปฏบิตั ิซ ึง่รับรูผ้ลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานมาถอืปฏบิัตคิรัง้แรก โดยปรับปรุงกับก าไรสะสม 

ณ วันที ่1 มกราคม 2563 จงึท าใหม้กีารปรับลดรายการสนิทรัพยเ์กีย่วกับเครือ่งมอืทางการเงนิลง 12.10 

ลา้นบาท และรับรูส้นิทรัพยท์ีเ่กีย่วกบัสญัญาเชา่เพิม่ขึน้ 201.87 ลา้นบาท 

นอกจากนี้ การเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอืเป็นผลมาจากมสีนิคา้รอสง่ใหก้ับลูกคา้ในต่างประเทศ

ขอเลื่อนการรับสินคา้จากมาตรการ Lockdown และสนิคา้คงเหลือในฐานคา้ปลีกที่มียอดสูงขึ้น                

เนือ่งจากเป็นผลกระทบของวกิฤตโควดิ19 จงึเป็นเหตใุหย้อดขายต ่ากวา่ประมาณการ  

  

4.56% 3.93% 

14.84% 18.33% 

14.62% 14.06% 
2.12% 2.23% 

39.26% 39.48% 

10.97% 5.99% 

13.63% 15.97% 

สนิทรพัยร์วม 

3.92% 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่  
 
 

 
สนิคา้คงเหลอื   

 
 
 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 
 

อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ 
 
 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 
 

        30 มถินุายน 2563                     31 ธนัวาคม 2562 

666.70 
 

250.26 
 
 
 

1,648.53 
 

 
93.30 

 

587.14 
 
 

765.32 
 

163.98 

4,017.73 4,175.23 

หนว่ย : ลา้นบาท 

547.75 
 

440.85 

 
 

 
1,577.44 

 

 
85.16 

 

587.31 
 
 

596.03 
 

183.19 
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ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2563 กลุ่มบรษัิทฯ มหีนี้สนิรวมและส่วนของผูถ้ือหุน้ 4,175.23 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 157.50 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 3.92 จากวันที ่31 ธันวาคม 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ กลุ่มเครือ่งมอืทางการเงนิ (TFRS9) เรือ่งสัญญาเชา่ (TFRS16)               

มาถอืปฏบิตั ิซ ึง่รับรูผ้ลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานมาถอืปฏบิัตคิรัง้แรก โดยปรับปรุงกับก าไรสะสม 

ณ วันที ่31 มกราคม 2563 จงึท าใหม้กีารรับรูห้นี้สนิตามสัญญาเชา่เพิม่ขึน้ 201.87 ลา้นบาท และปรับ                 

ลดสว่นของผูถ้อืหุน้ลง 12.10 ลา้นบาท 

นอกจากนี ้การเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ รวมทัง้หนี้สนิหมนุเวยีนและไมห่มนุเวยีน

เป็นผลมาจากการไดรั้บความรว่มมอืจากคูค่า้ต่างๆ จากนโยบายชะลอค่าใชจ้่าย เนื่องจากเป็นผลกระทบ

จากวกิฤตโควดิ19 ของกลุม่บรษัิทฯ  

53.35% 47.93% 

9.54% 
14.28% 

15.70% 16.25% 

2.75% 0.62% 

18.66% 20.92% 

หนีส้นิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

3.92% 

  30 มถินุายน 2563               31 ธนัวาคม 2562 

873.49 
 

25.71 
 

678.67 
 

 

596.32 
 
 
 

 
2,001.04 

4,017.73 4,175.23 

หนว่ย : ลา้นบาท 

749.80 
 

110.55 
 

630.73 
 

383.09 
 

 
 
 

2,143.56 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ 
 

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 
 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 
 

 
 

 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 
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งบกระแสเงนิสดส าหรับงวดหกเดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถิุนายน 2563 กลุ่มบรษัิทฯ มเีงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสดสุทธ ิ118.95 ลา้นบาท ในขณะทีง่วดเดยีวกันของปีก่อนมเีงนิสดและรายการ

เทยีบเทา่เงนิสดสทุธ ิ(70.02) ลา้นบาท โดยแยกเป็นรายละเอยีดกระแสเงนิสดแตล่ะกจิกรรมดังนี้ 

 

 
หนว่ย : ลา้นบาท 

 
มกราคม – มถิุนายน 

 

2563 2562 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 105.39 (78.07) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ (9.99) (7.88) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 10.70 (58.49) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ 12.85 74.42 

กระแสเงนิสดสทุธ ิ 118.95 (70.02) 

 

 

กระแสเงนิสดรับจากกจิกรรมด าเนนิงานสทุธสิ าหรับงวดหกเดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถิุนายน 2563 

จ านวน 105.39 ลา้นบาท ทัง้นี ้สาเหตหุลักเป็นผลจากการทีบ่รษัิทฯ มผีลขาดทุนจากการด าเนนิงานหลัง

ปรับกระทบยอดรายการที่ไม่ใช่เงนิสด 45.13 ลา้นบาท มีการไดรั้บช าระเงนิจากลูกหนี้การคา้และ                   

ลูกหนี้อืน่ 175.19 ลา้นบาท และเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ที่เพิม่ขึน้ 115.12 ลา้นบาท นอกจากนี ้               

มเีงนิสดใชไ้ปในสนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ 78.94 ลา้นบาท 

 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนสุทธสิ าหรับงวดหกเดอืน สิน้สุดวันที ่30 มถิุนายน 2563 

จ านวน 9.99 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลักมาจากเงนิสดจ่ายซือ้สนิทรัพยถ์าวร เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน               

ของกลุม่บรษัิทฯ 

 

กระแสเงนิสดรับจากกจิกรรมจัดหาเงนิสทุธสิ าหรับงวดหกเดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถิุนายน 2563 

จ านวน 10.70 ลา้นบาท สาเหตุจากการไดรั้บเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 19.59 ลา้นบาท และ             

รับเงนิจากการออกหุน้สามัญตามใบส าคัญแสดงสทิธ ิจ านวน 24.31 ลา้นบาท รวมทัง้บรษัิทฯ ยังคง                

ช าระคนืเงนิกูย้มืและตั๋วสญัญาใชเ้งนิบางสว่นตามเวลาทีก่ าหนด 
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ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิส าหรับงวดหกเดอืน สิน้สุดวันที ่30 มถิุนายน 2563 จ านวน 

12.85 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจากค่าเงนิบาทออ่นค่าขึน้ 5.51%, 1.75% และ 4.93% เมือ่เทยีบกับสกลุ

เงินหลักซึ่งเ ป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ปอนด์สเตอร์ลิง  และยูโร ตามล าดับ ส่งผลใหม้ ี                     

ผลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมรั่บรูจ้ากการแปลงคา่งบการเงนิของบรษัิทฯยอ่ย 

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  

 

 

               ขอแสดงความนับถอื 

 

              ชนัตถ ์สรไกรกติกิลู 

                  ประธานกรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเลขานุการบรษัิท 

โทรศัพท ์02-769-9999 ตอ่ 431,403,436 

โทรสาร 02-398-2141 

 


