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ชี ้แจงผลการดาเนินงานประจาไตรมาสที่ 1/2560

เรี ยน

กรรมการ และผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สาเนาเรี ยน ฝ่ ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริ ษัทฯ ขอนาส่งงบการเงินรวมประจาไตรมาสที่ 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ของบริ ษัทและบริษัทย่อย และขอชี ้แจ้ ง
ผลการดาเนินงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน ดังนี ้
1. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับไตรมาสที่ 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การ 1,321.92
ล้ านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน มีรายได้ จากการขายและให้ บริการ 1,309.37 ล้ านบาท รายได้
เพิ่มขึ ้น 12.55 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.96 รายได้ รวมทีเ่ พิม่ ขึ ้นส่วนใหญ่มาจากราคาขายเฉลีย่ ที่เพิ่มขึ ้น
ประมาณร้ อยละ 28.10 ส่วนปริมาณการขายลดลงประมาณร้ อยละ 21.21 ในขณะทีต่ ้ นทุนขายและต้ นทุนการ
ให้ บริ การเพิ่มขึ ้น 49.84 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน หรื อคิดเป็ นสัด ส่วนที่เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 4.45
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารรวม 38.05 ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 40.12 ล้ านบาท สาเหตุ
หลักมาจากบัญชีหนี ้สงสัยจะสูญลดลง ต้ นทุนทางการเงินรวม 7.44 ล้ านบาท ใกล้ เคียงกันไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจานวน 141.71 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตร
มาสที่ 1/2559 จานวน 104.92 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 36.79 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 35.06 ของกาไรที่เพิ่มขึ ้น
2. งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีฐานะทางการเงินประกอบด้ วย สินทรัพย์รวม 3,573.34
ล้ านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 159.87 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.28 สาเหตุหลัก
ประกอบไปด้ วย ลูกหนี ้การค้ าที่ลดลงจานวน 265.25 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 36.54 เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
140.11 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 55.15 เนื่องจากบริ ษัทฯ นาเงินดังกล่าวไปชาระหนี ้แทน สินค้ าคงเหลือลดลง
จานวน 108.17 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.08 เนื่องจากวัตถุดิบลดลง บริ ษัทฯจ่ายเงินค่าสินค้ าล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้น 196.11

ล้ านบาท บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จานวน 242.00 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 จานวน 118.46 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 95.88 ของเงินลงทุนที่เพิม่ ขึ ้น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม 1,547.05 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
308.89 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 16.64 โดยสาเหตุหลักมาจากเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน และเจ้ าหนี ้การค้ าลดลง ใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จานวน 2,026.29 เพิม่ ขึ ้นจานวน 149.03 ล้ านบาทเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 7.94

ขอแสดงความนับถือ
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