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วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
เรื่ อง

คาอธิ บายและวิเคราะห์ งบการเงิ นของฝ่ ายจัดการ งวดไตรมาสที่ 3 ปี 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการดาเนิ นงานไตรมาสที่ 3/2558 งบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ 13.54 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับ
ชว่ งเดียวกันของปี ก ่อน ซึ่งมีกาไรสุ ทธิ 60.19 ล้านบาท กาไรสุ ทธิ ลดลง 46.65 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 77.51 เป็ นผลจาก
ปั จจัยดังต่อไปนี้
1. รายได้จากการขายและบริ การในไตรมาสที่ 3/2558 เท่ากับ 526.90 ล้านบาท เทียบกับยอดขายในชว่ งเดียวกัน
ของปี ก ่อน เท่ากับ 445.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.46 ล้านบาท คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.29 เนื่ องจาก
สถานการณ์ยอดขายที่กระเตื้องขึ้น บริ ษทั ฯ ได้รับคาสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องของผูป้ ระกอบการรถยนต์
ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3/2557 เป็ นต้นมา โดยยอดขายเพิม่ ขึ้นนี้ เป็ นการเพิม่ ขึ้นทัง้ ในส่วนของการขายในประเทศและ
การส่งออก
2. ต้นทุนขายและบริ การในไตรมาสที่ 3/2558 เท่ากับ 460.19 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 87.34 ของรายได้จากการขาย
และบริ การ เปรี ยบเทียบกับชว่ งเดียวกันของปี ก ่อนซึ่งมีตน้ ทุนขายและบริ การเท่ากับ 343.42 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 77.10 ของรายได้จากการขายและบริ การ โดยปั จจัยหลักยังคงมาจากภาวะต้นทุนค่าวัตถุดิบในส่วนของ
หนังดิบที่ยงั คงปรับเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่กลางปี 2557 เป็ นต้นมา ส่งผลให้กาไรขั้นต้นเมือ่ เทียบกับ
รายได้จากการขายและบริ การในไตรมาสที่ 3/2558 ปรับลดลงเหลือ ร้อยละ 12.66 เมือ่ เทียบกับรายได้จากการ
ขายและบริ การ
3. ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริ หารในไตรมาสที่ 3/2558 มีจานวน 28.69 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.44 เมือ่ เทียบกับ
รายได้จากการขายและบริ การ เทียบกับชว่ งเดียวกันของปี ก ่อนที่คา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริ หารเท่ากับ 34.18
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.67 เมือ่ เทียบกับรายได้จากการขายและบริ การ ซึ่งในไตรมาสที่ 3/2558 บริ ษทั ฯ
สามารถบริ หารค่าใช้จา่ ยได้คอ่ นข้างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้คา่ ใช้จา่ ยดังกล่าว ไม ่ปรับเพิ่มสู งขึ้นมากแม้ยอดขาย
จะปรับเพิ่มขึ้นมากก็ตาม
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4. ในไตรมาสที่ 3/2558 บริ ษทั ฯ รับรู ้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 17.78 ล้านบาท โดยเป็ นการรับรู ้ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว 12.88 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม ่เกิดขึ้น 4.90 ล้านบาท ซึ่ง
เป็ นผลของค่าเงิ นบาทที่ออ่ นค่ารวดเร็ วจากระดับที่ 33 บาท/เหรี ยญสหรัฐ ในไตรมาสที่ 2 มาอยูท่ ี่ 36 บาท/
เหรี ยญสหรัฐ ในไตรมาสที่3 ของปี น้ ี
5. ตามที่บริ ษทั ฯ ได้มธี ุ รกรรมซื้อที่ดินในเดือนมิถุนายน 2558 ที่ผา่ นมา เพื่อรองรับการขยายกาลังการผลิตใน
อนาคต โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาการกูย้ ืมเงิ นกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิ น ระยะเวลา 5 ปี พร้อมกับเข้าทาสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงิ นกู ้ จากอัตราลอยตัวเป็ นอัตราคงที่ ที่อตั ราร้อยละ 4.35 ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี ทาให้
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็ นต้นมา บริ ษทั ฯ ได้มกี ารรับรู ้ผลขาดทุนจากการเข้าทาสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยเงิ นกูท้ ี่ยงั
ไม ่เกิดขึ้นรวม 3.29 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวถูกรวมเข้าอยูใ่ นส่วนของค่าใช้จา่ ยทางการเงิ น

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุติมา บุษยโภคะ)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

