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ที่ ผดม/กท-BS-050/2557
8 สิงหาคม 2557
เรื่อง
เรียน

ชี้แจงผลการดาเนินงานและนาส่งงบการเงินประจาไตรมาสที่สองและครึ่งปีแรก ปี 2557
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สรุปผลการดาเนินงานรวมเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 2 และครึ่งปีแรก ปี 2557 และ ปี 2556

หน่วย: ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2
2557

รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขั้นต้น
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า ซึ่งบันทึกโดยวิธสี ว่ น
ได้เ สีย
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเ งินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ –ส่วนของบริษัทใหญ่
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)

ครึง่ ปีแรก

2556(ปรับปรุงใหม่)

2557

2556(ปรับปรุงใหม่)

1,385.15

1,301.39

2,729.11

2,753.33

(1,196.75)

(1,237.63)

(2,295.19)

(2,668.61)

188.40

63.75

433.92

84.72

(9.53)

(42.55)

9.80

(11.73)

5.93

7.70

12.25

14.32

184.79

28.90

455.97

87.32

(98.78)

(82.38)

(177.29)

(164.74)

2.94

(10.21)

30.32

8.22

(1.61)

(2.31)

87.34

(65.99)

(3.67)
305.34

(4.42)
(73.63)

5.53

0.15

5.48

(0.21)

94.71

(65.20)

314.34

(71.84)

0.42

(0.29)

1.39

(0.32)

บริษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน) มีผลประกอบการกาไรสุทธิรวมเท่ากับ 94.71 ล้านบาท สาหรับ
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 เปรียบเทียบกับผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 65.20 ล้านบาทสาหรับงวดเดียวกันของปีก่อน
บริษทั ฯ มีผลประกอบการกาไรสุทธิรวมเท่ากับ 314.34 ล้านบาท สาหรับครึ่งปีแรก ของปี 2557 เปรียบเทียบ
กับผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 71.84 ล้านบาทสาหรับงวดเดียวกันของปีก่อน
บริษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 เพิ่มขึน้ อย่างมากเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดย
เพิ่มขึ้นจาก 63.75 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 เป็น 188.40 ล้านบาทในปีปัจจุบนั คิดเป็นเกือบร้อยละ 200 ทั้งนี้
เป็นผลมาจากภาวะตลาดโลหะสังกะสีที่ปรับตัวดีขนึ้ เห็นได้จากราคาโลหะสังกะสีในตลาด LME และพรีเมียมการขาย
ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่การอ่อนค่าของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ช่วยส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ เพิ่มขึ้นด้วย
ตลาดโลหะสังกะสีโลกยังคงอยูใ่ นสถานการณ์ที่เป็นผลดีต่อบริษทั ฯ ซึ่งเป็นผลจากการคาดการณ์ว่าปริมาณ
โลหะสังกะสีที่ผลิตจะยังคงน้อยกว่าความต้องการใช้ ราคาโลหะสังกะสีเฉลี่ยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวสูงขึน้ จาก
1,840 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 อยู่ที่ 2,073 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ส่วนเงินบาท
อ่อนค่าจาก 30.03 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 เป็น 32.59 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสที่ 2
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ปี 2557 และบริษทั ฯ ได้รบั ผลดีจากพรีเมียมที่เพิ่มขึน้ โดยค่าพรีเมียมของโลหะสังกะสีในตลาดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 จากปีก่อน
รายได้จากการขายสินค้าและบริการในไตรมาส ที่2 ปี 2557 จานวน 1,385.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 83.76 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 6 จากรายได้การขายสินค้าและบริการทั้งสิ้น 1,301.39 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่
ต้นทุนขายสินค้าจานวน 1,196.75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เปรียบเทียบกับ 1,237.63 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน ทั้งนี้เป็นผลจากการเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบแร่ในประเทศ และปริมาณขายที่ลดลงร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับปี
ก่อน อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายบางรายการได้ปรับเพิ่มขึ้น เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลลากร และค่าเสื่อมราคาของ
ทรัพย์สินที่เหมือง
ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก 82.38 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 เป็น 98.78 ล้าน
บาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าภาคหลวงตามสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศที่สูงขึน้ และ
รายจ่ายดาเนินการทีเ่ กี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจใหม่
สาหรับครึ่งแรก ปี 2557 บริษทั ฯ มีกาไรขั้นต้น 433.92 ล้านบาท ซึง่ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากถึง 5 เท่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกาไรขั้นต้น 84.72 ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้าและบริการในครึ่งแรกปี
2557 จานวน 2,729.11 ล้านบาท อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน ราคาโลหะสังกะสีเฉลี่ยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัว
สูงขึ้นจาก 1,937 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในครึ่งแรกปี 2556 อยู่ที่ 2,051 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในครึ่งแรกปี 2557 ส่วนเงิน
บาทอ่อนค่าจาก 29.99 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในครึ่งแรก ปี 2556 เป็น 32.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในครึง่ แรก ปี 2557
บริษทั ฯ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและสารวจโอกาสทางธุรกิจเพิม่ เติมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในธุรกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมผลประกอบการที่ดีขนึ้ อย่างยั่งยืน โดยขั้นตอนสาคัญอยู่ที่การดาเนินการขอใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้องในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจรีไซเคิล และธุรกิจบริหารจัดการของเสีย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ)
เลขานุการบริษัท
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
โทร. 0 2695 9499 ต่อ 9335
โทรสาร 0 2695 9495

