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เรื่ อง

ชี้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับไตรมาสที่สองและงวดหกเดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงาน
สาหรับไตรมาสที่ 2 และงวดหกเดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามงบการเงินเปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 2
และงวดหกเดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้
1. รายได้จากการขาย
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขาย 891.79 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อเที ยบเท่ากับ
28,094.64 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.15 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2563
สาหรับงวดหกเดือนแรกปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายสิ นค้าเท่ากับ 1,849.98 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
(หรื อเทียบเท่ากับ 57,279.78 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.73 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563
ทั้งนี้การเพิม่ ขึ้นของรายได้จากการขายนั้น ส่ วนใหญ่มาจากยอดขายผลิตภัณฑ์เครื่ องพิมพ์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์อื่นๆ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
2. ต้นทุนขาย
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุ นขายเท่ ากับ 849.16 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ (หรื อเที ยบเท่ากับ
26,751.78 ล้านบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 95.22 ของรายได้จากการขาย ซึ่ ง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 94.99 ของ
รายได้จากการขายในไตรมาสที่ 2 ของปี ที่แล้ว สาหรับอัตราส่วนกาไรขั้นต้นของไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ลดลง
จากร้อยละ 5.01 เป็ นร้อยละ 4.78 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
สาหรับงวดหกเดื อนแรกปี 2564 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนขายเท่ากับ 1,752.18 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
เทียบเท่ากับ 54,256.42 ล้านบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 94.71 ของรายได้จากการขาย ซึ่งลดลงจากร้อยละ 95.46
เมื่อเปรี ยบเที ยบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน อัตราส่ วนกาไรขั้นต้นของครึ่ งปี แรกปี 2564 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
4.54 เป็ นร้อยละ 5.29 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา
ทั้งนี้ การเพิ่ม ขึ้ นของกาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ นั้น ส่ วนใหญ่เกิ ดมาจากการที่ บริ ษ ัทฯ มี ส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร เป็ นจานวน 44.68 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
(หรื อเทียบเท่ากับ 1,407.59 ล้านบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.01 ของรายได้จากการขาย ซึ่ ง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
5.00 ของรายได้จากการขายของไตรมาสที่ 2 ปี 2563
สาหรับงวดหกเดือนแรกปี 2564 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หารเป็ นจานวน 84.39 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อเทียบเท่ากับ 2,617.23 ล้านบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.56 ของรายได้จากการขาย ซึ่ ง
ลดลงจากร้อยละ 4.94 ของรายได้จากการขายเมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่ องมาจากค่าใช้จ่ายรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ต่างๆในต่างประเทศเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพื่อสนับสนุนลูกค้าของ
บริ ษทั ฯ
4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 4.51 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อเทียบเท่ากับ
142.01 ล้านบาท) ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.74 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2563
สาหรับในงวดหกเดื อนแรกปี 2564 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 8.64 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
(หรื อเทียบเท่ากับ 268.02 ล้านบาท) ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.14 จาก 9.73 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อเทียบเท่า
กับ 309.05 ล้านบาท) เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา
การลดลงของค่าใช้จ่ายทางการเงินนั้น ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการสนับสนุนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย อีกทั้งเป็ นผลกระทบมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงโดยเฉลี่ย เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่
ผ่านมา
5. กาไรสุทธิ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ -1.03 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อเทียบเท่ากับ -32.43 ล้าน
บาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.67 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา และอัตรากาไรสุทธิของบริ ษทั
ฯเพิ่มขึ้นจากร้อยละ -0.30 เป็ นร้อยละ -0.12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
สาหรับงวดหกเดือนแรกปี 2564 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 3.25 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อเทียบเท่ากับ
97.82 ล้านบาท) ซึ่ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 391.38 เปรี ยบเทียบกับช่วงเดี ยวกันของปี ที่ ผ่านมา และอัตรากาไรสุ ทธิ
สาหรับงวดหกเดื อนแรกปี 2564 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.05 เป็ นร้อยละ 0.18 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับงวดเดียวกัน
ของปี ที่ผา่ นมา
กาไรสุทธิที่เพิม่ ขึ้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการขายที่เพิม่ ขึ้น รวมทั้งการบริ หารธุรกิจโดยรวมที่
ดีข้ ึน เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

--------------------------นายคงสิ ทธิ์ โจวกิจเจริ ญ
กรรมการผูจ้ ดั การ

