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เรื�อง     คาํอธบิายและการวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงาน สาํหรบัไตรมาสที� 3 ปี 2560 

เรยีน    กรรมการและผูจ้ดัการ 

           ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย        
 

  จากผลประกอบการตามงบการเงนิสาํหรบังวดไตรมาส  3 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 บรษิทัฯ 
มผีลการดําเนินงานเปรยีบเทียบกบัปี 2559 แตกต่างมากกว่าร้อยละ 20 บริษัทฯ ขอเรียนชี�แจง

รายละเอยีดดงัต่อไปนี�  
 

บรษิทัฯ มผีลกาํไรสุทธเิฉพาะกจิการสาํหรบังวด 3 เดอืน เป็นจํานวนเงนิ 60 ล้านบาท หรอืคดิ
เป็นกาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน 1.16 บาท ลดลงจากปี 2559 จาํนวนเงนิ 32 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 34.5 

และมกีาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน ลดลงจากปี 2559 จาํนวนเงนิ 0.61 บาทต่อหุ้น และมผีลกําไรสุทธสิําหรบั
งวด 9 เดอืน เป็นจํานวนเงนิ 207 ล้านบาท หรอืคดิเป็นกําไรต่อหุ้นข ั �นพื�นฐาน 3.99 บาท ลดลงจากปี 
2559 จาํนวนเงนิ 117 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 36.0 และมกีําไรต่อหุ้นข ั �นพื�นฐานลดลงจากปี 2559 

จาํนวนเงนิ 2.24 บาทต่อหุน้ 
 

 บรษิทัฯ มผีลกาํไรสุทธติามวธิสี่วนไดเ้สยีสาํหรบังวด 3 เดอืน เป็นจาํนวนเงนิ 55 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นกาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน 1.07 บาท ลดลงจากปี 2559 จํานวนเงนิ 34 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 

38.0 และมกีําไรต่อหุ้นข ั �นพื�นฐานลดลงจากปี 2559 จํานวนเงนิ 0.65 บาทต่อหุ้น  และมผีลกําไรสุทธิ
สาํหรบังวด 9 เดอืน เป็นจาํนวนเงนิ 217 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นกําไรต่อหุ้นข ั �นพื�นฐาน 4.17 บาท ลดลง
จากปี 2559 จาํนวนเงนิ 102 ลา้นบาท หรอืลดลงร้อยละ 32.1 และมกีําไรต่อหุ้นข ั �นพื�นฐานลดลงจากปี 
2559 จาํนวนเงนิ 1.97 บาทต่อหุน้ 
 

 ผลแตกต่างของกาํไรสุทธมิาจากสาเหตุหลกัดงันี�  

1. บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายสนิค้าและให้บรกิารพมิพ์แผ่นสําหรบังวด 3 เดอืน และ 9 เดอืน 
รวมเป็นจํานวนเงนิ 654 ล้านบาท และ 2,043 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน  59 ล้าน

บาท และ 195 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 8.3 และร้อยละ 8.7 ตามลําดบั  เนื�องมาจากภาวะ
เศรษฐกจิทั �งในประเทศและต่างประเทศซบเซา  และการจําหน่ายสนิค้าในกลุ่มที�มรีาคาสูงมี
สดัส่วนที�ลดลงเมื�อเทยีบจากปีก่อน 
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2. บรษิทัฯ  มตี้นทุนขายรวมสําหรบังวด 3 เดอืน  และ 9 เดอืน  เป็นจํานวนเงนิ 566 ล้านบาท 
และ 1,703 ลา้นบาท  คดิเป็นอตัราส่วนต่อยอดขายรอ้ยละ 86.6  และร้อยละ 83.4  เพิ�มขึ�นจาก
ปี 2559  รอ้ยละ 5.9 และ รอ้ยละ 5.1 ตามลาํดบั  เป็นผลมาจากตน้ทุนราคาวตัถุดบิเพิ�มขึ�นจาก

ปีก่อนซึ�งเป็นไปตามภาวะราคาตลาดโลก  ค่าใช้จ่ายการผลติสูงขึ�นจากปีก่อนมาจากค่าแรง
เพิ�มขึ�น  ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมบํารุงเครื�องจกัรเพิ�มขึ�น  เนื�องจากมกีารเลื�อนแผนการซ่อม
บาํรุงมาทาํในปีนี� 

 

3. บรษิทัฯ  มกีาํไรข ั �นตน้สาํหรบังวด 3 เดอืน เป็นจํานวนเงนิ 88 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน
ต่อยอดขายร้อยละ 13.4   ลดลงจากปี 2559 เป็นจํานวนเงนิ 50 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 
36.3   และมกีําไรข ั �นต้นสําหรบังวด 9 เดือน เป็นจํานวนเงิน 339 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อตัราส่วนต่อยอดขายรอ้ยละ 16.6 ลดลงจากปี 2559 เป็นจํานวนเงนิ 147 ล้านบาท หรอืลดลง

รอ้ยละ 30.2  เนื�องมาจากยอดขายลดลง  ต้นทุนสนิค้าเพิ�มขึ�นจากปีก่อน และสดัส่วนการขาย
สนิคา้ในกลุ่มที�มอีตัรากาํไรสงูลดลง 
 

4. บรษิทัร่วมมกีารเพิ�มทุน  และบรษิทัฯ ไดส้ละสทิธิ �การซื�อหุน้เพิ�มทุน  ทาํใหส้ดัส่วนเงนิลงทุนของ
บรษิทัฯ ในบรษิทัร่วมลดลงจากร้อยละ 25.0 เป็นร้อยละ 12.08 บรษิทัฯ จงึบนัทกึส่วนได้เสยี

จากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมจนถึงวนัที�มกีารเปลี�ยนแปลงสถานะของเงินลงทุนและรบัรู้มูลค่า
ยตุธิรรมของเงนิลงทุนที�เปลี�ยนแปลง  
 

สาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ งวด 3 เดอืน บรษิทัฯ ไดโ้อนกลบัค่าเผื�อการลดลงของมลูค่าเงนิ
ลงทุนในบรษิทัร่วม เป็นจาํนวน 8 ลา้นบาท และสําหรบังวด 9 เดอืน บรษิทัฯ มผีลขาดทุนจาก

มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนเป็นจาํนวน 9 ลา้นบาท  
 

สาํหรบังบการเงนิซึ�งแสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้เสยี  บรษิทัฯ มสี่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงนิ
ลงทุนในบรษิทัร่วมสาํหรบังวด 3 เดอืน  และงวด  9 เดอืน เป็นจํานวนเงนิ 3 ล้านบาท และ 6 
ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2559 จํานวน 0.7 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ตามลําดับ         
นอกจากนี� บรษิทัฯ รบัรูม้ลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนที�เพิ�มขึ�นในงบกําไรขาดทุนเป็นจํานวนเงนิ 

6.5 ลา้นบาท 
 
จงึเรยีนมาเพื�อทราบ 
 
 

  ขอแสดงความนบัถอื 
 

 

         ( นายพนัเทพ  สุภาไชยกจิ) 
                ผูจ้ดัการใหญ่ 


