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เรื�อง     คําอธบิายและการวเิคราะหผ์ลการดําเนินงาน สาํหรบัไตรมาสที� 2 ปี 2560 

เรยีน    กรรมการและผูจ้ดัการ 

           ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย        
 

  จากผลประกอบการตามงบการเงนิสําหรบังวดไตรมาส  2 ณ วนัที� 30 มถิุนายน 2560 บรษิัทฯ 
มผีลการดําเนินงานเปรยีบเทยีบกับปี 2559 แตกต่างมากกว่ารอ้ยละ 20 บริษัทฯ ขอเรียนชี�แจง

รายละเอยีดดงัต่อไปนี�  
 

บรษิทัฯ มผีลกําไรสทุธเิฉพาะกจิการสําหรบังวด 3 เดอืน เป็นจาํนวนเงนิ 57 ล้านบาท หรอืคดิ
เป็นกําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน 1.11 บาท ลดลงจากปี 2559 จาํนวนเงนิ 71 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 55.2 

และมกีําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน ลดลงจากปี 2559 จาํนวนเงนิ 1.37 บาทต่อหุ้น และมผีลกําไรสุทธสิําหรบั
งวด 6 เดอืน เป็นจาํนวนเงนิ 147 ล้านบาท หรอืคดิเป็นกําไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน 2.83 บาท ลดลงจากปี 
2559 จํานวนเงนิ 85 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 36.6 และมกีําไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐานลดลงจากปี 2559 

จาํนวนเงนิ 1.64 บาทต่อหุน้ 
 

 บรษิทัฯ มผีลกําไรสทุธติามวธิสี่วนไดเ้สยีสําหรบังวด 3 เดอืน เป็นจาํนวนเงนิ 73 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นกําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน 1.40 บาท ลดลงจากปี 2559 จํานวนเงนิ 54 ลา้นบาท หรอืลดลงร้อยละ 

42.6 และมกีําไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐานลดลงจากปี 2559 จํานวนเงนิ 1.04 บาทต่อหุ้น  และมผีลกําไรสุทธิ
สาํหรบังวด 6 เดอืน เป็นจาํนวนเงนิ 161 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นกําไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน 3.10 บาท ลดลง
จากปี 2559 จํานวนเงนิ 68 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 29.8 และมกีําไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐานลดลงจากปี 
2559 จาํนวนเงนิ 1.31 บาทต่อหุน้ 
 

 ผลแตกต่างของกําไรสุทธมิาจากสาเหตุหลกัดงันี�  

1. บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายสนิคา้และให้บรกิารพมิพแ์ผ่นสําหรบังวด 3 เดอืน และ 6 เดอืน 
รวมเป็นจํานวนเงนิ 690 ลา้นบาท และ 1,388 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน  93 ลา้น

บาท และ 136 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 11.9 และรอ้ยละ 8.9 ตามลําดับ  เนื�องมาจากภาวะ
เศรษฐกิจทั �งในประเทศและต่างประเทศซบเซา  และการจําหน่ายสนิคา้ในกลุ่มที�มรีาคาสูงมี
สดัสว่นที�ลดลงเมื�อเทยีบจากปีก่อน 
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2. บรษิัทฯ  มตี้นทุนขายรวมสําหรบังวด 3 เดอืน  และ 6 เดอืน  เป็นจาํนวนเงนิ 566 ลา้นบาท 
และ 1,137 ลา้นบาท  คดิเป็นอตัราสว่นต่อยอดขายร้อยละ 82.1  และรอ้ยละ 81.9  เพิ�มขึ�นจาก
ปี 2559  รอ้ยละ 4.5 และ รอ้ยละ 3.3 ตามลําดบั  เป็นผลมาจากต้นทุนราคาวตัถุดบิเพิ�มขึ�นจาก

ปีก่อนซึ�งเป็นไปตามภาวะราคาตลาดโลก  ค่าใช้จ่ายการผลติสูงขึ�นจากปีก่อนมาจากค่าแรง
เพิ�มขึ�น  คา่ใชจ้า่ยในการซ่อมแซมบํารุงเครื�องจกัรเพิ�มขึ�น  เนื�องจากมกีารเลื�อนแผนการซ่อม
บาํรุงมาทําในปีนี� 

 

3. บรษิทัฯ  มกีําไรขั �นตน้สําหรบังวด 3 เดอืน เป็นจาํนวนเงนิ 123 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราสว่น
ต่อยอดขายร้อยละ 17.9   ลดลงจากปี 2559 เป็นจาํนวนเงนิ 67 ลา้นบาท หรอืลดลงร้อยละ 
35.0   และมกีําไรขั �นต้นสําหรบังวด 6 เดอืน เป็นจํานวนเงนิ 251 ลา้นบาท    หรอืคดิเป็น

อตัราสว่นต่อยอดขายร้อยละ 18.1 ลดลงจากปี 2559 เป็นจาํนวนเงนิ 97 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 27.8  เนื�องมาจากยอดขายลดลง  ต้นทุนสนิคา้เพิ�มขึ�นจากปีก่อน และสดัส่วนการขาย
สนิคา้ในกลุ่มที�มอีตัรากําไรสงูลดลง 
 

4. บรษิทฯ มผีลขาดทุนจากการลดลงของมลูค่าเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  เนื�องจากการปรบัปรุงการ
ดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม  สําหรบังวด 3 เดอืน และ 6 เดอืนทั �งสองงวด เป็นจํานวน

เงนิ 17 ลา้นบาท  และจากสภาวะตลาดประเทศอนิโดนีเซยีมแีนวโน้มชะลอตวั บรษิัทร่วมจะมี
การเพิ�มทุนในไตรมาส 3 ปี 2560  บรษิัทฯ ได้สละสทิธไิม่ลงทุนเพิ�มในบริษัทร่วม จะทําให้
สดัสว่นการลงทุนในบรษิทัร่วมเหลอืเพยีงรอ้ยละ 12.5 จากรอ้ยละ 25  
 

5. บรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสาํหรบังวด 3 เดอืน และ 6 เดอืน รวมเป็นจาํนวนเงนิ 51 ลา้น
บาท และ 95 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2559 จํานวน  8 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท หรอืเพิ�มขึ�น
รอ้ยละ 17.6 และรอ้ยละ 6.2 ตามลําดับ  ส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงการตั �งสํารองผลประโยชน์
พนักงานเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานเพิ�มขึ�น  
 

6. บรษิทัฯ มสีว่นแบ่งผลขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมสําหรบังวด 3 เดอืน  และงวด  6 เดอืน   
เป็นจาํนวนเงนิ 2 ลา้นบาท และ 3  ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2559  เนื�องจากบรษิัทร่วมดงักล่าว
เริ�มเปิดดําเนินการ  มคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน  และยงัมรีายได้ตํ�าในงวดนี� 
 

จงึเรยีนมาเพื�อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 

 

         ( นายอาคโิยช ิ โตบะ) 

       กรรมการและผูจ้ดัการใหญ ่


