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 AGENDA: 

 

i. เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทแพรนด้า  
ii. ข้อมูลส าคัญทางการเงิน Q2 2018 
iii. ความคืบหน้าของแผนการด าเนินธุรกิจ ปี 2018 

 

 

 



 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 
 ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
     แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2533 
 ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจ าหน่าย 
     และค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก 
 เป็นผู้น าด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณี

ของไทย ซึ่งมีการกระจายฐานลูกค้าไปยัง
ภูมิภาคที่ส าคัญของโลก ได้แก่ อเมริกาเหนือ 
ยุโรป และเอเชีย 
 
 

 

ประวัติความเป็นมา 



ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

Revenue base as of December 31, 2017 



1. Mass Craftsmanship เชี่ยวชาญในการผลิต
เครื่องประดับแท้และเครื่องประดับแฟชั่นท่ีต้อง
ใช้ทักษะฝีมือ ความปราณีต มีจ านวนชิ้นที่ผลิต
ต่อแบบในปริมาณมาก 

2. Capacity ของ 3 โรงงานในไทย เวียดนาม 
อินโดนีเซีย มีก าลังการผลิตรวม 4 ล้านชิ้นต่อปี 

3. มีแรงงานฝีมือด้านพัฒนาแบบและผลิตรวมกว่า 
2,500 คน 

4. ลูกค้าหลักคือ แบรนด์ดีไซเนอร์ชัน้น าในยุโรป
และอเมริกา และการผลิตสินค้าแบรนด์ตนเอง 



1. มีบริษัทย่อยค้าส่งใน 4 ประเทศ USA, UK, 
ฝรั่งเศส และอินเดีย น าเข้าสินค้าจากฐาน
การผลิตเพื่อกระจายสินค้าในประเทศนั้น 

2. มีตัวแทนจ าหน่ายในสเปน รัสเซีย และญี่ปุ่น 
3. ลูกค้าหลัก คือ ร้านค้าปลีกเครื่องประดับราย

ย่อย, TV Shopping Channel, 
ห้างสรรพสินค้า, ผู้จ าหน่ายปลีกท้ัง offline 
และ online 

 
 



1. มีบริษัทย่อยที่มุ่งเน้นธรุกิจค้าปลีกแบรนด์ตนเองใน
ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย จ าหน่ายแบรนด์ Prima 
Gold, Prima Diamond, Prima Art และ Julia รวม
จุดจ าหน่ายกว่า 100 แห่ง ใน 3 ประเทศ 

2. E-commerce แบรนด์ Gemondo ซึ่งเป็น Platform 
ขาย online เครื่องประดับอัญมณี ในอังกฤษ และ
จ าหน่ายผ่าน TV Shopping ในประเทศไทย 

3. มีร้านแฟลกชิพสโตร์แบรนด์ Gringoire จ าหน่าย
เครื่องประดับทองค า 18K ประดับอัญมณีแท้ 
สไตล์ยุโรป ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 



ข้อมูลส าคัญทางการเงิน Q2 2018 



 
 

 

ผลประกอบการงบรวม ไตรมาส 2/2018 



หน่วย: ลา้นบาท 

Rev. -1.61% 

Cost -4.39% 

GP +4% 

ยอดขาย, ต้นทุนขาย และต้นทุนขาย – งบการเงินรวม 

Rev. -19% 

Cost -26% 

GP +4% 

626 617 

438 420 

28% 
32% 

2017 2018

Q2 (3 เดอืน) 

ยอดขาย ตน้ทุนขาย 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ 

 1,571  

 1,324  

 1,182   936  

25% 

29% 

2017 2018

Half-Year (6 เดอืน) 

ยอดขาย ตน้ทุนขาย 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 



 
 

 

รายการอื่น และค่าใช้จ่ายทางภาษ ี
รายการอื่น 
รายได้อื่น เป็นก าไรจากการขายที่ดินของบริษัท จ านวน 334.57 ล้านบาท ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อปี 2560 ที่อนุมัติให้มีการจ าหน่ายที่ดิน ซึ่งได้
ด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา 
 
ค่าใช้จ่ายทางภาษี 
เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายภาษีบนก าไรของบริษัท และค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการถูกประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร 



 
 

 

Normalized EBITDA 



 
 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
หน่วย: ลา้นบาท 



 
 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
หน่วย ลา้น

บาท 



งบกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ  
หน่วย: ลา้นบาท 



 
 

 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
1H'18 1H'17 

  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี 220    (102) 

  รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) (250) 92 
  สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 62 130 
     สินค้าคงเหลือ 72  62 
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 80  (31) 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 32  (6) 
     อื่นๆ (37) (33) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 179 112 



ความคืบหน้าของแผนการด าเนินธุรกิจปี 2018 



Corporate 
Strategy 

2018 

Growth 
Strategy 

Mass 
Craftsmanship 

Strategy 

Sustainability 
Strategy 

Retail 
Strategy 

18 18 



 
 

 

แผนการผลิต 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากช่างฝีมือ 

แผนการปรับปรุงลดฐานกิจการที่ไม่สร้างก าไร 
ปรับปรุงลดฐานกิจการที่ไม่สร้างก าไร และลดค่าใช้จ่าย
ของกิจการ 

แผนการเงิน 

บริหารสินทรัพย์ของบริษัทและป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้มีกระแสเงินสด
หมุนเวียน โดยการออกหุ้นกู,้ warrant, ESOP และขายที่ดิน 



1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากช่างฝีมือ 
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยพัฒนาความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร และควบคุมอัตราการสูญเสียในขั้นตอนการผลิต ซึ่ง
ส่งผลให้มีต้นทุนท่ีดีขึ้น 

แผนการด าเนินธุรกิจปี 2018 
 



 
 

 

  อัตราก าไรขั้นต้นของบริษัทฯ - งบการเงินรวม 
Unit: % 

30% = อตัราก าไรปกต ิ34% 

28% 
30% 30% 

28% 28% 28% 29% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018B Q2'18A



2. แผนการปรับปรุงลดฐานกิจการที่ไม่สร้างก าไร 
ปรับปรุงลดฐานกิจการที่ไม่สร้างก าไร และลดค่าใช้จ่ายของกิจการ 
จากการแผนการด าเนินงานที่เคยแจ้งไว้ครั้งก่อน ทางบริษัทเลิกกิจการบริษัทย่อย
ในประเทศเยอรมนี - Pranda & Kroll GmbH & Co. KG โดยด าเนินการเสร็จ
สิ้นเมื่อเดือนพ.ค. 2561 ที่ผ่านมา และยังมีแผนการลดขนาดธุรกิจ Pranda N.A. 
USA ซึ่งจะส่งผลให้ครึ่งปีหลังนี้ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน–ฐานจัด
จ าหน่าย ได้โดยประมาณ 7% 

แผนการด าเนินธุรกิจปี 2018 



2. แผนการปรับปรุงลดฐานกิจการที่ไม่สร้างก าไร (ต่อ) 
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะสามารถปรับลดค่าใช้จ่าย และจะเห็นผลในภาพรวมที่ชัดเจน
ในครึ่งปีหลัง 

951 
880 

SG&A 2017 SG&A Estimate

Decreased by 

Conso 

70 MB 

or 7% 



 
 

 

• ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม และเมษายน จ านวนรวม 100 ล้านบาท 
• ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้มีการใช้สิทธิแล้ว จ านวน 35 ล้านบาท 
• ด าเนินการซื้อขายที่ดินแล้วเสร็จในเดือน ต้นเดือน พ.ค. 2561 มูลค่าขาย 442.96 

ล้านบาท เป็นก าไรจากการขายที่ดิน ตามบัญชีในไตรมาสที่  2 นี้ 334.57 ล้านบาท 
และช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว 310 ล้านบาท 

• ได้รับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากธนาคารพาณิชย ์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งคาด
ว่าจะเพียงพอต่อการขยายงานในปีน้ี 
 
โดยภาพรวมกิจการมีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น 

3. แผนการเงิน – ความคืบหน้า 



 
 

 

3. แผนการเงิน – ความคืบหน้า (ต่อ) 

-194.11 

-115.46 

13.82 

58.4 96.59 

-28.99 

Q1'2017 Q2'2017 Q3'2017 Q4'2017 Q1'2018 Q2'2018

Net cash flow 

Net cash flow



สรุปภาพรวม PRANDA GROUP 
• ผลการด าเนินงานโดยรวมดีขึ้น 

• ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง 

• งบดุลที่แข็งแกร่งมากขึ้น 

• สภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น 

• มีภูมิต้านทานในการด าเนินธุรกิจดีขึ้น 

 

 

 

 

 



Q&A 


