13 สิ งหาคม 2559
เรื่ อง

ชี้แจงผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งบการเงิ นของบริ ษทั สําหรับงวด 3 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ไตรมาส 2/2559) แสดง
รายได้รวม 29.71 ล้านบาท ต้นทุนขายรวม 20.82 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และต้นทุนทางการ
เงินรวม จํานวน 6.07 ล้านบาท โดยแสดงผลกําไรรวม 2.85 ล้านบาท ซึ่ งกําไรเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ
ปี ก่อน จํานวน 1.02 ล้านบาท สามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงได้ดงั นี้
รายได้จากการขาย
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษทั มีรายได้จากการขายคิดเป็ นมูลค่า 29.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 ซึ่ งมีรายได้จากการขายเท่ากับ 27.28 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 7.48 ซึ่ งเกิดจาก
การที่บริ ษทั มีปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้น
ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนขายของบริ ษทั ในไตรมาส 2 ปี 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 20.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่ วงเดียวกัน
ของปี 2558 ซึ่ งมีตน้ ทุ นรวมทั้งสิ้ น 19.06 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 9.23 จากไตรมาส
เดี ย วกันของปี ก่ อน ซึ่ ง เกิ ดจากต้นทุ นผลิ ตที่ เพิ่ม ตามปริ ม าณการผลิ ตสิ นค้า ที่ เพิ่ม ขึ้ น และส่ ง ผลให้สิ นค้า
คงเหลือเพิ่มขึ้น
อัตรากําไรขั้นต้นคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 29.00 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่ งมีอตั รากําไร
ขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 30.13 เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถึงแม้วา่ บริ ษทั ฯ จะสามารถบริ หารจัดการเพื่อ
ลดต้นทุนด้านวัตถุ ดิบลงได้ โดยการปรับสู ตรการผลิ ต เปลี่ยนแหล่งวัตถุ ดิบนําเข้าให้ถูกลง แต่ก็ยงั มีตน้ ทุน
ด้านแก๊ส และไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้นจากการ Test run เตาเผาใหม่ ซึ่ งได้ดาํ เนิ นการเสร็ จสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคม
2559 ที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลประกอบการงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั
มีอตั รากําไรขั้นต้นคิดเป็ นร้อยละ 28.81 ซึ่ งยังอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับผลประกอบการงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2558 ซึ่ งมีอตั รากําไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 28.86
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