
 
 
 

หนา้ที ่1/8 
 
 

 

ที ่สล. 037/2565 

                                                                11 พฤศจกิายน 2565 

เรือ่ง ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที ่3 ปี 2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บรษัิท แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากัด (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการด าเนนิงานของงบการเงนิรวมส าหรับ

ไตรมาสที ่3 ปี สิน้สดุวันที ่30 กนัยายน 2565 เมือ่เทยีบจากงวดเดยีวกนัของปี 2564 

 

ส าหรับผลการด าเนนิงานไตรมาสที ่3 สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2565 เทยีบจากงวดเดยีวกันของ 

ปี 2564 โดยมผีลก าไรในส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 74.08 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับงวดเดียวกัน

ของปีกอ่นทีม่ผีลก าไรในสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 85.37 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราการลดลง

รอ้ยละ 13.22 ดังรายละเอยีดงบก าไรขาดทนุอยา่งยอ่ดังนี้ 

 

  
หนว่ย : ลา้นบาท 

 
กรกฎาคม – กนัยายน 

   
เปลีย่นแปลง 

 
2565 2564 (%) 

รายไดจ้ากการขาย 1,032.63 834.95 23.68% 

ตน้ทนุขาย 758.80 606.81 25.05% 

ก าไรขัน้ตน้ 273.83 228.14 20.03% 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 26.52% 27.32% (2.93%) 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 150.45 138.27 8.81% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน 123.38 89.87 37.29% 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 2.10 8.73 (75.95%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น (26.09) 46.14 (156.55%) 

รายการอืน่ (คา่ใชจ้า่ย) (1.32) (11.26) (88.28%) 

ก าไร (ขาดทนุ) ทีย่ังไมรั่บรูจ้ากราคาตลาดของวตัถดุบิ 20.43 4.58 346.07% 

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงนิได ้ (39.36) (34.90) 12.78% 

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (ขาดทนุ) 0.86 0.33 160.61% 

ก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 74.08 85.37 (13.22%) 
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กลุ่มบรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการขาย 1,032.63 ลา้นบาท เมือ่เทียบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนที่มี

รายไดจ้ากการขายอยูท่ี ่834.95 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.68 

 

ปัจจัยหลักมาจากยอดขายในฐานการผลติซึง่คดิเป็นสัดสว่น 79% ของยอดขายโดยรวม เพิม่ขึน้ 

17% เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน  เนื่องจากเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศแถบยุโรป และ

สหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นฐานลกูคา้หลกัเตบิโตอยา่งมนัียส าคัญ ท าใหบ้รษัิทฯ มยีอดค าสัง่ซือ้เป็นไปตามเป้า

ทีว่างไว ้

 

ในขณะทีย่อดขายในกลุ่ม Omni-channel ซึง่คดิเป็นสัดส่วน 21% ของยอดขายโดยรวม เพิม่ขึน้ 

57% เมือ่เทยีบจากงวดเดยีวกันของปีกอ่น สาเหตุหลักมาจากในประเทศไทย สภาพตลาดกลับมาฟ้ืนตัว 

และเริม่มกีารจับจา่ย ขณะทีง่วดเดยีวกนัของปีกอ่น บรษัิทไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของ

โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นอกจากนี ้การจัดจ าหน่ายของบรษัิทฯในประเทศอนิเดยีไดเ้ริม่กลับมาฟ้ืนตัว และบรษัิทฯ ยังได ้

เริม่ด าเนนิการผลติในประเทศ เพือ่รองรับก าลังซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ในประเทศอนิเดยี 

 

ในไตรมาส 3 ปี 2565 นี้มกี าไรขัน้ตน้ 273.83 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราก าไรขัน้ตน้ที ่26.52% 

ต ่ากวา่งวดเดยีวกันของปีกอ่น ทีม่กี าไรขัน้ตน้อยูท่ี ่27.32% เนือ่งจากอตัราก าไรขัน้ตน้ของฐานการผลติที่

ต ่ากว่าปรกต ิในไตรมาสที ่2 ปี 2564 จากการทีม่สีนิคา้ระหว่างผลติจากค าสั่งซือ้ที่สงูกว่าปกต ิไดผ้ลติ

แลว้เสร็จและกลายมาเป็นรายไดใ้นไตรมาสที ่3 ปี 2564 

 

ในไตรมาสที ่3 ปี 2565 นี ้กลุม่บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้ จากไตรมาสที ่3 

ปี 2564 ซึง่สอดคลอ้งกับการเตบิโตของยอดขาย ดังทีก่ล่าวขา้งตน้ จงึท าใหโ้ดยรวมมคี่าใชจ้่ายในการ

ขายและบรหิารอยูท่ี ่150.45 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 8.81 

 

 

จากที่กล่าวขา้งตน้ เป็นผลใหก้ลุ่มบรษัิทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2565  

ที ่123.38 ลา้นบาท ในขณะทีง่วดเดยีวกนัของปีกอ่นมผีลก าไรจากการด าเนนิงาน 89.87 ลา้นบาท 

 

 

กลุ่มบรษัิทฯ มีค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 2.10 ลา้นบาท เมือ่เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มี

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิอยูท่ี่ 8.73 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราการลดลงรอ้ยละ 75.95 สาเหตุหลักมาจาก

บรษัิทฯ มยีอดเงนิกูย้มืคงเหลอื ณ สิน้ไตรมาสวันที ่30 กนัยายน 2565 นอ้ยกวา่งวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

 

ในไตรมาสที ่3 นี ้กลุม่บรษัิทฯ มผีลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น (26.09) ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบั

งวดเดยีวกันของปีก่อนทีม่ผีลก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น จ านวน 46.14 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากก าไร

จากอัตราแลกเปลีย่นทีย่ังไมรั่บรูใ้นสกลุเงนิปอนดส์เตอรล์งิ และยโูร และขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นที่

ยงัไมรั่บรูใ้นสกลุดอลลารส์หรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ 
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ค่าใชจ้่ายอื่นของกลุ่มบรษัิทฯ อยู่ที่ (1.32) ลา้นบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมี

ค่าใชจ้่ายอืน่อยูท่ี ่(11.26) ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราการลดลงรอ้ยละ 88.28 สาเหตุหลักมาจากรายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรัพย์ทางการเงนิที่มียอดลดลงจาก 20.09 ลา้นบาทไตรมาสที่ 3 ปี 2564 

ขณะทีไ่ตรมาสที ่3 ปี 2565 ไมม่รีายการดังกลา่ว 

 

ในไตรมาสที่ 3 นี้ กลุ่มบรษัิทฯ มีก าไรที่ยังไม่รับรูจ้ากราคาตลาดของวัตถุดิบ อยู่ที่ 20.43  

ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันกับปีกอ่น ทีม่ผีลก าไรอยูท่ี ่4.58 ลา้นบาท เป็นผลมาจากราคาตลาด

ของวัตถดุบิทีป่รับตัวลดลง ณ วันสิน้ไตรมาสที ่3 นีใ้นอตัราสงูกวา่งวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

 

 

กล่าวโดยสรุปว่า กลุ่มบรษัิทฯ มีผลก าไรส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯ 74.08 ลา้นบาท  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น ทีม่ผีลก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จ านวน 85.37 

ลา้นบาท 

 

ส าหรับผลการด าเนนิงานงวดเกา้เดอืน สิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2565 เทยีบจากงวดเดยีวกันของ

ปี 2564 โดยมผีลก าไรในส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 142.27 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกัน

ของปีกอ่นทีม่ผีลก าไรในสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 79.40 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 79.18 ดังรายละเอยีดงบก าไรขาดทนุอยา่งยอ่ดังนี้ 

 

  
หนว่ย : ลา้นบาท 

 
มกราคม – กนัยายน 

   เปลีย่นแปลง 

 
2565 2564 (%) 

รายไดจ้ากการขาย 2,654.83 1,883.38 40.96% 

ตน้ทนุขาย 1,988.18 1,437.50 38.31% 

ก าไรขัน้ตน้ 666.65 445.88 49.51% 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 25.11% 23.67% 6.08% 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 446.39 432.81 3.14% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน 220.26 13.07 1,585.23% 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 17.55 28.21 (37.79%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น (39.41) 115.91 (134.00%) 

รายการอืน่ (คา่ใชจ้า่ย) 12.49 (0.20) 6,345.00% 

ก าไร (ขาดทนุ) ทีย่ังไมรั่บรูจ้ากราคาตลาดของวตัถดุบิ 19.89 27.21 (26.90%) 

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงนิได ้ (51.25) (53.96) (5.02%) 

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (ขาดทนุ) 2.16 (5.58) 138.71% 

ก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 142.27 79.40 79.18% 
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กลุ่มบรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการขาย 2,654.83 ลา้นบาท เมือ่เทียบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนที่มี

รายไดจ้ากการขายอยูท่ี ่1,883.38 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 40.96 

 

ปัจจัยหลักมาจากยอดขายในฐานการผลติซึง่คดิเป็นสัดสว่น 76% ของยอดขายโดยรวม เพิม่ขึน้ 

43% เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน  เนื่องจากเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศแถบยุโรป และ

สหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นฐานลกูคา้หลกัเตบิโตอยา่งมนัียส าคัญ ท าใหบ้รษัิทฯ มยีอดค าสัง่ซือ้เป็นไปตามเป้า

ทีว่างไว ้

 

ในขณะทีย่อดขายในกลุ่ม Omni-channel ซึง่คดิเป็นสัดส่วน 24% ของยอดขายโดยรวม เพิม่ขึน้ 

35% เมือ่เทยีบจากงวดเดยีวกันของปีกอ่น สาเหตุหลักมาจากในประเทศไทย สภาพตลาดกลับมาฟ้ืนตัว 

และเริม่มกีารจับจา่ย ขณะทีง่วดเดยีวกนัของปีกอ่น บรษัิทไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของ

โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นอกจากนี ้การจัดจ าหน่ายของบรษัิทฯในประเทศอนิเดยีไดเ้ริม่กลับมาฟ้ืนตัว และบรษัิทฯ ยังได ้

เริม่ด าเนนิการผลติในประเทศ เพือ่รองรับก าลังซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ในประเทศอนิเดยี 

 

 

ภาพรวมในงวดเกา้เดอืนแรกของปี 2565 นี ้มกี าไรขัน้ตน้ 666.65 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไร

ขัน้ตน้ที ่25.11% สงูกวา่งวดเดยีวกนักบัปีกอ่นทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้อยูท่ี ่23.67% 

 

ในงวดเกา้เดอืนปี 2565 นีม้คีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารของกลุม่บรษัิทฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัการ

เตบิโตของยอดขาย ดังทีก่ล่าวขา้งตน้ จงึท าใหโ้ดยรวมมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารอยู่ที ่446.39 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 3.14 

 

กลุ่มบรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 17.55 ลา้นบาท เมือ่เทียบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนที่มี

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิอยูท่ี ่28.21 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราการลดลงรอ้ยละ 37.79 สาเหตุหลักมาจาก

บรษัิทฯ มยีอดเงนิกูย้มืคงเหลอื ณ สิน้ไตรมาสวันที ่30 กนัยายน 2565 นอ้ยกวา่งวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

 

ส าหรับงวดเกา้เดอืน ปี 2565 กลุ่มบรษัิทฯ มผีลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น (39.41) ลา้นบาท 

เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่ผีลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น จ านวน 115.91 ลา้นบาท สว่นใหญ่

มาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรูใ้นสกุลเงนิปอนด์สเตอร์ลงิ และยูโร ซึง่เป็นเงนิทุน

หมนุเวยีนของบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ 

 

รายการอืน่ของกลุ่มบรษัิทฯ งวดเกา้เดอืนอยูท่ี ่12.49 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปี

ก่อนมคี่าใชจ้่ายอืน่อยู่ที่ (0.20) ลา้นบาท หรือคดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6,345 รายการหลักเป็น

รายไดอ้ื่นจากธุรกจิใหเ้ช่าหอพัก ซึง่ใกลเ้คียงกับปีก่อน ทัง้นี้ไดร้วมรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

สนิทรัพยท์างการเงนิอยูด่ว้ย โดยมยีอดลดลงจาก 24.78 ลา้นบาทในงวดกอ่น เป็น 3.29 ลา้นบาทส าหรับ

งวดเกา้เดอืนปี 2565 
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ส าหรับงวดเกา้เดอืน ปี 2565 กลุ่มบรษัิทฯ มกี าไรทีย่ังไม่รับรูจ้ากราคาตลาดของวัตถุดบิ อยู่ที ่

19.89 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกนักบัปีกอ่น ทีม่ผีลก าไรอยูท่ี ่27.21 ลา้นบาท เป็นผลมาจากราคา

ตลาดของวัตถดุบิทีป่รับตัวลดลง ณ วันสิน้งวดนี ้ในอตัราสงูกวา่งวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

 

 

กล่าวโดยสรุปว่า กลุ่มบรษัิทฯ มผีลก าไรส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯ 142.27 ลา้นบาท  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น ทีม่ผีลก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จ านวน 79.40 

ลา้นบาท 

 

ส าหรับงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่30 กันยายน 2565 ของกลุ่มบรษัิทมกีารเปลีย่นแปลงไป

เมือ่เทยีบกบั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้

 

ณ วันที ่30 กนัยายน 2565 กลุม่บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 4,092.55 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 303.75 ลา้นบาท

หรอืรอ้ยละ 8.02 จากวันที ่31 ธันวาคม 2564 โดยการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยร์วมมสีาเหตุหลักมาจากการ

เพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอืทีอ่ยูร่ะหวา่งผลติ เพือ่เตรยีมสง่มอบใหก้บัลกูคา้ในไตรมาสถัดไป 

รวมทัง้ลกูหนีก้ารคา้เพิม่ขึน้จากการสง่มอบสนิคา้ใหล้กูคา้ ซึง่สว่นใหญเ่ป็นลกูหนีท้ีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระ 

  

5.99%4.64%

17.02%15.55%

15.48%
14.33%

1.09%
1.34%

41.26%
42.90%

8.66%13.36%

10.50%7.89%

สนิทรพัยร์วม

8.02%

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ 

สนิคา้คงเหลอื  

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่

อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

322.98

546.65

1,755.50

54.83

586.37

636.52

189.70

3,788.804,092.55

หนว่ย : ลา้นบาท

397.82

328.01

1,563.30

41.28

586.62

644.89

226.88
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  กลุ่มบรษัิทมีหนี้สนิรวมและส่วนของผูถ้ือหุน้ 4,092.55 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 303.75 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 8.02 จากวันที ่31 ธันวาคม 2564 โดยสาเหตุหลักมาเจา้หนี้การคา้

และเจา้หนี้อืน่เพิม่ขึน้ จากกลุ่มบรษัิทฯ ไดส้ั่งซือ้วัตถุดบิมาใชใ้นการผลติ เพือ่เตรยีมสง่มอบใหก้ับลกูคา้

ในไตรมาสถัดไป 

  

56.40%55.33%

9.84%9.06%

9.53%11.41%

2.30%0.60%

21.94%23.59%

หนีส้นิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้

8.02%

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

3,788.804,092.55

หน่วย : ลา้นบาท

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่

สว่นของผูถ้อืหุน้

831.23

87.10

361.05

372.72

2,136.70

965.63

24.72

467.02

370.61

2,264.57
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งบกระแสเงินสดส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มบรษัิทมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงนิสดสุทธ ิ(74.84) ลา้นบาท ในขณะที่งวดเดยีวกันของปีก่อนมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่า

เงนิสดสทุธ ิ(81.63) ลา้นบาท โดยแยกเป็นรายละเอยีดกระแสเงนิสดแตล่ะกจิกรรมดังนี้ 

 

 
หนว่ย : ลา้นบาท 

 
มกราคม – กนัยายน 

 

2565 2564 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน (11.95) 122.43 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ (37.03) (23.29) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (64.23) (63.42) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ 38.37 (117.35) 

กระแสเงนิสดสทุธ ิ (74.84) (81.63) 

 

 

กระแสเงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมด าเนนิงานส าหรับปี สิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2565 จ านวน 11.95     

ลา้นบาท ทัง้นี้ สาเหตุหลักเป็นผลจากการทีบ่รษัิทฯ มผีลก าไรจากการด าเนนิงานหลังปรับกระทบยอด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด 263.84 ลา้นบาท มเีงนิสดใชไ้ปในสนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ 191.14 ลา้นบาท ลกูหนี้

การคา้และลกูหนี้อืน่เพิม่ขึน้ 165.32 ลา้นบาท นอกจากนี้ ยังมเีงนิสดเพิม่ขึน้จากเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้

อืน่ทีเ่พิม่ขึน้ 90.38 ลา้นบาท 

 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนสุทธิส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2565 จ านวน                 

37.03 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลักมาจากเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน                 

ของกลุม่บรษัิทฯ 

 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิสุทธสิ าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 

64.23 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจากการจ่ายช าระคืนเงนิกูย้ ืมตามเวลาที่ก าหนด 62.52 ลา้นบาท และ 

เงนิสดจา่ยเงนิปันผล 53.90 ลา้นบาท 
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ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2565 จ านวน 38.37 ลา้นบาท 

สาเหตหุลกัมาจากคา่เงนิบาทออ่นคา่ 9.10% เมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลักซึง่เป็นสกลุดอลลารส์หรัฐอเมรกิา 

สง่ผลใหม้ผีลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมรั่บรูจ้ากการแปลงคา่งบการเงนิของบรษัิทฯยอ่ย 

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  

 

               ขอแสดงความนับถอื 

 

              ชนัตถ ์สรไกรกติกิลู 

                  ประธานกรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเลขานุการบรษัิท 

โทรศัพท ์02-769-9999 ตอ่ 431,403,436 

โทรสาร 02-398-2141 

 


