ที่ บง. 056 / 2559
10 พฤศจิกายน 2559
เรื่ อง

ชี้แจงผลการดาเนินงานไตรมาส 3/2559

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินรวม กาไรสุ ทธิ 7.47 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2558 จานวน 12.37 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 252.28 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้ านรายได้
1. รายได้จากการขายรวม 203.24 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2558 เพิม่ ขึ้น 92.63 ล้านบาท หรื อร้อย
ละ 83.61 ส่ วนใหญ่เกิดจากรายได้ของบริ ษทั ย่อย 2 แห่ง ซึ่ งเปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อย
2. รายได้จากการรับจ้างผลิตรวม 8.26 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 2.48 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 42.95 เนื่องจากลูกค้าของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นในส่ วนของธุ รกิจรับจ้างย้อมผ้า
3. ดอกเบี้ยรับรวม 0.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 รวม 7.41 ล้านบาท หรื อร้อยละ 99.12 เนื่องจาก
การหักกลบลบกันของรายการดอกเบี้ยรับ กับ รายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
4. กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์รวม 0.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 รวม 0.36 ล้านบาท หรื อร้อย
ละ 75.89 เนื่องจาก บริ ษทั ฯ มีการจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรองเท้าลดลง
ด้ านค่ าใช้ จ่าย
1. ต้นทุนขายและรับจ้างผลิตรวม 174.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 รวม 76.82 ล้านบาท หรื อร้อย
ละ 78.87 ค่าใช้จ่ายขายและบริ หารรวม 34.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 รวม 4.37 ล้านบาท หรื อร้อยละ
14.58 ส่ วนใหญ่เกิดจาก บริ ษทั ย่อย 2 แห่ง ซึ่ งเปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อย
2. โอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ 3.04 ล้านบาท เนื่องจาก ได้รับชาระหนี้คืนจากลูกหนี้คา้ งนาน
3. ค่าใช้จ่ายทางการเงิ น 0.94 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 รวม 3.80 ล้านบาท หรื อร้อยละ 80.16
เนื่องจาก ชาระคืนเงินกูย้ มื ให้กบั สถาบันการเงิน
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สรุ ปงบการเงิ นรวมของกลุ่มกิ จการกาไรสุ ทธิ สาหรับงวด 7.47 ล้านบาท ส่ วนที่ เป็ นของบริ ษทั
ใหญ่ 3.17 ล้านบาท คิดเป็ นผลกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น 0.006 บาท ส่ วนงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลกาไรสุ ทธิ
สาหรับงวด 1.24 ล้านบาท คิดเป็ นผลกาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ 0.002 บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมาต ขุนเศษฐ)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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