JUBILEE ENTERPRISE
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สก 07/2563
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง
เรี ยน

คาชี้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับงวดไตรมาส 1 สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั ได้จดั ส่งข้อมูลทางการเงินสาหรับงวดไตรมาส 1 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ได้รับการสอบทาน
โดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ซึ่ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุ มัติโดยคณะกรรมการบริ ษ ัท เมื่ อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นั้น
บริ ษทั ขอชี้แจงผลการดาเนินงานโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
ภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัท
ผลการดาเนิ นงานในงวดไตรมาส 1 ปี 2563 บริ ษทั มียอดขายลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 5.5 มีอตั รา
กาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 49.6 โดยมีกาไรสุ ทธิสาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จานวน 45.1 ล้านบาท ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 7.8 ล้านบาท หรื อร้อยละ 14.8 มีกาไรต่อหุ้น 0.26 บาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีกาไรต่อหุ้น 0.30 บาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
เกิ ดขึน้ จริ ง
หน่ วย : ล้ำนบำท
ไตรมำส 1' 63

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขันต้
้ น
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่อนภำษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด

364.76
(183.87)
180.89
0.72
(77.31)
(41.91)
(4.52)
57.86
(12.81)
45.05

100.00%
-50.41%
49.59%
0.20%
-21.20%
-11.49%
-1.24%
15.86%
-3.51%
12.35%

เกิ ดขึน้ จริ ง
ไตรมำส 1' 62
385.97
(202.10)
183.87
2.86
(88.97)
(31.80)
(0.01)
65.95
(13.07)
52.88

100.00%
-52.36%
47.64%
0.74%
-23.05%
-8.24%
0.00%
17.09%
-3.39%
13.70%

ผลต่ำง (YTD)
เกิ ดขึน้ จริ ง
63 vs 62
(21.21)
(18.23)
(2.98)
(2.14)
(11.66)
10.11
4.51
(8.08)
(0.26)
(7.82)

%
-5.5%
-9.0%
-1.6%
-74.9%
-13.1%
31.8%
62770.2%
-12.3%
-2.0%
-14.8%
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• บริ ษทั มียอดขาย 364.8 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 21.2 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.5
โดยเป็ นผลมาจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทาให้สาขาของบริ ษทั ฯที่ดาเนินการ
อยู่ในห้างสรรพสิ นค้าต้องหยุดกิจการชั่วคราวตั้งแต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2563 ตามประกาศจากรัฐบาล ทาให้ส่งผล
กระทบต่อรายได้ของบริ ษทั ลดลงตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างงวดบริ ษทั ได้มีการออกคอลเล็กชัน่ ใหม่
ได้แ ก่ Prosperous Fortune Collection ส าหรั บ เทศกาลตรุ ษจี นในเดื อ นมกราคม และ Sweet Sonata Collection
สาหรับเทศกาลวาเลนไทน์ในเดือนกุมภาพันธ์ รวมถึงได้มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริ มการขายอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ยอดขายในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ยงั เติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ที่ แล้ว
ทั้งนี้ จากผลกระทบจากการปิ ดสาขาเป็ นการชั่วคราวเป็ นผลทาให้ยอดขายของสาขาเดิมลดลงร้อยละ 10.0 แต่มี
ยอดขายเพิ่มขึ้นจากสาขาที่เปิ ดใหม่ในช่วงครึ่ งหลังของปี 2562 และในไตรมาส 1 ปี นี้ร้อยละ 4.8
• อัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนที่ ร้อยละ 47.6 เป็ นร้อยละ 49.6 เนื่ องจากบริ ษทั ยังคง
บริ หารต้นทุน และสัดส่วนการขายของแต่ละกลุ่มสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสนี้ บริ ษทั เริ่ ม
รั บ รู ้ ค่ า ใช้จ่ า ยตามสัญญาเช่ า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที่ 16 “สั ญญาเช่ า ” ซึ่ งกระทบก าไรสุ ท ธิ และจาก
ผลกระทบของการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ส่ งผลให้อตั รากาไรสุ ทธิ เปลี่ยนแปลงจาก
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนที่ร้อยละ 13.7 เป็ นร้อยละ 12.4 โดยกาไรสุ ทธิสาหรับงวดลดลงจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนที่มีอยู่ 52.9 ล้านบาท เป็ น 45.1 ล้านบาท ในปี 2563 หรื อลดลงร้อยละ 14.8
• ค่าใช้จ่ายในการขายของไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 21.2 ของยอดขายในขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 23.1 ของ
ยอดขายลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 11.7 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 13.1 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผลจากการ
ลดลงของ ค่ากิจกรรมส่งเสริ มการตลาด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงาน Event ค่าของ Premium และส่วนลดค่า
เช่าสาขาที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิ ดห้างชัว่ คราวของรัฐบาล
• ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 11.5 ของยอดขายในขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 8.2
ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 10.1 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 31.8 เนื่ องจากผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน การลดลงของเงินลงทุนระยะสั้น และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
• ต้นทุนทางการเงินของไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ที่ ร้อยละ 1.2 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 4.5
ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากการรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 “สัญญาเช่า” ในภาพรวม
ทั้งปี 2563 ซึ่ งผลกระทบที่เกิดจากการใช้มาตรฐานฉบับนี้ ส่งผลให้บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายทางบัญชี เพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 3.5 ถึงร้อยละ 4.0 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

อัญรัตน์ พรประกฤต
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
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