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เลขที ่CPT/TH007-2018 

        วนัที ่11 พฤษภาคม 2561 

 
เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการส าหรบัผลการด าเนินงาน ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิัท ซพีที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 
มนีาคม 2561 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ผลการด าเนินงาน 

รายได ้

โครงสรา้งรายได้   
2560 2561 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 
1.รายได้จากการขาย     

1.1 ขายตูไ้ฟฟ้า (Panel) 143.15 55.86 101.35 54.41 
1.2 ขายสนิคา้-หน่วย (Unit) 71.85 28.04 40.14 21.55 

รวมรายไดจ้ากการขาย 215.00 83.90 141.49 75.96 
2.รายได้จากการให้บริการรบัเหมา
และติดตัง้  26.74 10.44 37.27 20.01 
3.รายได้จากการให้บริการ   12.87 5.02 4.03 2.16 
รวมรายได้จากการให้บริการ 39.61 15.46 41.30 22.17 

รวมรายได้หลกั 254.61 99.36 182.79 98.13 
รายได้อ่ืนๆ * 1.65 0.64 3.49 1.87 
รวมรายได ้ 256.26 100.00  186.28 100.00  

 
*หมายเหตุ   รายไดอ้ื่นๆ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจ าหน่ายเศษซาก ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น และ ดอกเบีย้รบั เป็นตน้  
 

1. รายไดจ้ากการขาย ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 และ 2560 จ านวน 141.49 ลา้นบาท และ 
215.00 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้โรงงานน ้าตาล โรงงานปูนซเีมนต์ โรงงานกระดาษ โรงไฟฟ้า และ 
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ และรายไดส้ว่นใหญ่กม็าจากกลุ่มโรงงานน ้าตาลซึง่สอดคลอ้งกบัการขยายตวัตามโรงงานน ้าตาล 
รวมถงึการขยายตวัของลูกค้าทีเ่ป็นผูผ้ลติเครื่องจกัร และผู้ผลติยางรถยนต์ เพิม่ขึน้ ประกอบกบัมลีูกคา้ผูร้บัเหมาและลูกคา้ที่
เป็นผูจ้ดัจ าหน่าย ซึง่เป็นสนิคา้พวกสายไฟทองแดง (Busduct) และมอเตอร ์ 

ซึง่ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2560 เนื่องจากสิน้ปี 2559 มสีนิคา้ทีส่่งมอบแลว้แต่อยู่ระหว่างการตรวจรบัมอบงาน จงึ
ตอ้งมารบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 1/2560 โดยเป็นงานประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าเพื่อขายและขายสนิคา้ส าเรจ็รูปประเภทมอเตอรใ์ห้
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ลกูคา้รายหลกั ซึง่เป็นลกูคา้กลุ่มโรงงานน ้าตาล (ลกูคา้ขยายโรงงานซือ้ทัง้ตูค้วบคุมไฟฟ้า (Panel) และมอเตอร ์(Unit)) จ านวน 
75.74 ลา้นบาท หากไม่รวมรายไดด้งักล่าวแลว้รายไดท้ัง้ 2 ไตรมาสจะมมีลูค่าใกลเ้คยีงกนั  

2. รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 และ 2560  เท่ากบั  
37.27 ลา้นบาท และ 26.74 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2560 โดยปี 2561 มขี ัน้ความส าเรจ็ของงานทีอ่ยู่ระหว่างการ
รบัเหมาและตดิตัง้มากกว่าในไตรมาส 1 ปี 2560  

3. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 และ 2560  จ านวน 4.03 ลา้นบาท 
และ 12.87 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2560 เป็นช่วงทีลู่กคา้ซือ้สนิคา้ส าเรจ็รูปพรอ้มตดิตัง้ (Service) ทดแทนของเดมิและบาง
รายเป็นการใหบ้รกิารซ่อมแซมด้วย (Repair) ส าหรบัรายได้ในส่วนนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้ารายเดมิส าหรบัทุกอุตสาหกรรม เช่น 
โรงงานน ้าตาล โรงกระดาษ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมจี านวนงานและมูลค่างานทีฝ่่ายบรกิารไดเ้ขา้ไปใหบ้รกิารเสรจ็สิน้
แลว้มากกว่าปี 2561  

 
ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขาย  
องค์ประกอบหลกัของต้นทุนขาย คอื ต้นทุนค่าสนิค้า คดิเป็นประมาณร้อยละ 80 ของต้นทุนรวม โดยวตัถุดิบหลกั

ประกอบด้วย อุปกรณ์สนิคา้ทีน่ ามาประกอบระบบควบคุมเครื่องจกัร อาท ิอุปกรณ์ PLC (Programmable Logic Control) 
เครื่องจกัรป ัน่น ้าตาล มอเตอร ์อนิเวอรเ์ตอร ์เป็นตน้  ซึง่มกีารสัง่ซือ้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากน้ี ต้นทุนขาย
อื่น เช่น  ค่าแรงพนักงานทางตรง ค่าวสัดุสิน้เปลอืง ค่าที่ปรกึษาจากการให้ค าปรกึษาในงานนัน้ๆ และค่า เสื่อมราคาอาคาร  
เป็นตน้ คดิเป็นสดัสว่นเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 20  ของตน้ทุนขาย 

ตน้ทุนขาย ของบรษิทั ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 และ 2560 มมีูลค่าเท่ากบั 106.96 ลา้นบาท 
และ 160.89 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็น รอ้ยละ 57.42  และรอ้ยละ 62.78 ต่อรายไดร้วมตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 24.40 และ รอ้ยละ 25.17 ตามล าดบั  พบว่ามอีตัราก าไรขัน้ตน้ใกลเ้คยีงกนั 

ต้นทุนการใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้  ซึ่งเป็นต้นทุนก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้จรงิของงานที่ท าเสรจ็จนถึงวนัสิน้งวด ส าหรบั
งวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 และ 2560 มมีลูค่าเท่ากบั 35.70 ลา้นบาท และ 23.07 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็น 
ร้อยละ 19.16 และร้อยละ 9.00 ต่อรายได้รวมตามล าดับ หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 4.19 และร้อยละ 13.72  
ตามล าดบั ซึง่อตัราก าไรขัน้ตน้ของงานบรกิารรบัเหมาและตดิตัง้ปกตอิยู่ในช่วงประมาณรอ้ยละ 10-15 แต่เนื่องจากไตรมาส 1 
ปี 2561 เป็นการรบัรูร้ายไดช้่วง Commissioning จงึมตี้นทุนส่วนอื่นที่ประมาณการไวต้ ่าไปซึง่คอืต้นทุนทีไ่ม่ไดอ้อก PO เช่น 
Expense Miles,Hotel ,Allowance ,OT ส่วนใหญ่จะมตี้นทุนเขา้ไปเมื่อถงึขัน้ตอน Commissioning ซึง่เป็นต้นทุนทีเ่กดิช่วง
สุดทา้ยของงาน ต้นทุน Commissioning ผนัแปรตามระยะเวลาทีต่้องใชใ้นการ Commissioning แต่ละงานไม่เท่ากนัแลว้แต่
อุปสรรคหน้างานดว้ย  บรษิทัไดท้ าการแกป้ญัหาอตัราก าไรขัน้ต้นเหวีย่งโดยประมาณการต้นทุนดงักล่าวเพิม่เขา้ไป ก่อนทีจ่ะ
เสนอราคาเพื่อรบังานเริม่ตัง้แต่ไตรมาส 1/2561 

ต้นทุนการให้บรกิาร ได้แก่ ต้นทุนการให้บรกิาร (Service) และต้นทุนการซ่อมแซม (Repair) ที่เกดิขึน้จากงานที่
หมดอายุรบัประกนัสนิคา้ (Warranty) โดยในปี 2561 และ 2560 มมีลูค่าเท่ากบั 2.65 ลา้นบาท และ 6.17 ลา้นบาท ตามล าดบั 
คดิเป็น รอ้ยละ 1.42 และรอ้ยละ 2.41 ต่อรายไดร้วมตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น รอ้ยละ 34.24 และรอ้ยละ 52.06  
ตามล าดบั เน่ืองจากสว่นงานการใหบ้รกิารซึง่บรษิทัจะใหบ้รกิารกบัลกูคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ไปจาก CPT เพื่อสรา้งความประทบัใจและ
รวดเรว็ เนื่องจากเครื่องจกัรเมื่อเสียแลว้จะทิ้งระยะเวลานานไม่ได ้ซึง่จะต้องไดร้บัการซ่อมทนัทเีพื่อไม่ใหก้ระทบต่อการผลติ 
นอกจากนัน้จากตวัเลขดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าผลติภณัฑข์อง CPT มอีตัราการซ่อมน้อยมาก  ส าหรบัอตัราก าไรขัน้ต้นของงาน
บรกิาร (Service) และการซ่อมแซม (Repair) อยู่ระหว่างรอ้ยละ 50-60  ซึง่เป็นอตัราก าไรทีค่่อนขา้งสงู อนัเนื่องมาจากงาน
ซ่อมส่วนใหญ่จะมเีพยีงต้นทุนค่าแรงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก าไรขัน้ต้นของไตรมาส 1 ปี 2561 ลดลงเนื่องด้วยไตรมาส 1/2560  
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เลื่อนการปรบัเงนิเดอืนพนักงานไปเป็นเดอืน กรกฎาคม 2560 ในปี 2561 ปรบัเงนิเดอืนตามปกตคิอืเดอืนมกราคม จงึท าให้
ค่าใชจ้่ายพนกังานในไตรมาส 1/2561 ของฝา่ยบรกิารเพิม่ขึน้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  และค่าใช้จา่ยในการบริหาร  

ค่าใชจ้่ายในการขาย  
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 และ 2560  มคี่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากบั 13.69 ล้านบาท และ 

14.38 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 7.35 และ รอ้ยละ 5.61 ของรายไดร้วม ซึง่มมีูลค่าใกลเ้คยีงกนัเมื่อเทยีบกบัปี 2560 
ทัง้ทีย่อดขายลดลงเป็นจ านวนมากสาเหตุเน่ืองจากค่าใชจ้า่ยในการขายสว่นใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังานในปี 2561 และ 
2560 มมีูลค่าเท่ากบั 6.72 ลา้นบาท และ 5.79 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49.10 และ 40.26 ของค่าใชจ้่ายในการขาย 
ตามล าดบั เพิม่ขึน้เนื่องจากมกีารปรบัเงนิเดอืนประจ าปี ส่วนค่าใช้จ่ายที่ผนัแปรตามรายได้ เช่น ค่านายหน้าพนักงานขาย 
ลดลงซึ่งเป็นไปในทศิทางเดียวกบัรายได้ในไตรมาสนี้ที่ลดลง รวมถึงค่าตอบแทนผู้ประสานงานขาย และค่าที่ปรกึษาด้าน
วศิวกรรม 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 และ 2560   มมีลูค่าเท่ากบั  24.17 ลา้นบาท 

และ 19.46 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 12.98 และ ร้อยละ 7.59  ของรายได้รวม ซึ่งเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 
2560 สว่นใหญ่เน่ืองมาจากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน ทีเ่พิม่ขึน้จากการปรบัเงนิเดอืนประจ าปีและมคี่าธรรมเนียมตลาดรวมถงึ
ค่าทีป่รกึษา อาทเิช่น ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิและค่าทีป่รกึษาทางกฎหมาย เพิม่ขึน้ สว่นค่าใชจ้่ายในการบริหารอื่นๆ ค่อนขา้ง
คงที่ เนื่องจากกจิการมนีโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายของบรษิัท ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายที่ส าคญั ประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนกังานและค่าเสือ่มราคา ปี 2561 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 72.82 และรอ้ยละ 8.48 ของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ตามล าดบั และ
ปี 2560 มคี่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงานและค่าเสื่อมราคา คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 71.57 และร้อยละ 9.77 ของค่าใชจ้่ายในการ
บรหิาร ตามล าดบั 

 
ก าไร/(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 และ 2560 บรษิทัมผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 1.27  
ลา้นบาท และ 1.38 ลา้นบาท ตามล าดบั  ซึง่ผลก าไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีแ่สดงในงบก าไรขาดทุนไดร้วมรายการ
ที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริง โดยบริษัทได้ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้วงเงินสญัญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าเมื่อบรษิทัตอ้งการสัง่ซือ้สนิคา้จากต่างประเทศตามใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) เพื่อช่วยลดความเสีย่งจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ทัง้นี้ การทีบ่รษิทัท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า บรษิทัยงัคงไดร้บัผลกระทบ
จากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิอนัเนื่องมาจากการบนัทกึบญัช ีณ วนัที่บรษิทัมกีรรมสทิธิใ์นสนิคา้ บรษิทัใชอ้ตัราแลกเปลีย่น
ตามวนัทีใ่นใบตราส่งสนิค้า (Bill of Lading) ในการบนัทกึบญัชสีนิคา้และเจา้หนี้การคา้  ส่วนวนัทีจ่่ายช าระค่าสนิคา้บรษิัท
บนัทกึการจ่ายเงนิด้วยอตัราแลกเปลีย่นตามสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและบนัทกึการลา้งเจา้หนี้ที่เคยตัง้ไว้
ตอนบนัทกึรบัสนิคา้  ผลต่างระหว่างอตัราแลกเปลีย่นถอืเป็นก าไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิจากการจ่าย
ช าระ และหากวนัสิน้งวดบรษิัทมเีจ้าหนี้การคา้หรอืลูกหนี้ที่เป็นเงนิตราต่างประเทศคงค้าง บรษิัทยงัคงไดร้บัผลกระทบจาก
อตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบัปรุงบญัชเีจา้หนี้หรอืลกูหนี้ ณ วนัสิน้งวดตามมาตรฐานบญัชดีว้ย 
 
ต้นทุนทางการเงิน 

บรษิทัมตี้นทุนทางการเงนิส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 และ 2560  จ านวน 0.42 ลา้นบาท และ 
0.68 ลา้นบาทตามล าดบั โดยตน้ทุนทางการเงนิของปี 2561 และ 2560 เป็นดอกเบีย้จ่ายส าหรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร
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ประเภททรสัต์รซีทีเพื่อวตัถุประสงคใ์นการน าเขา้สนิคา้และวตัถุดบิจากต่างประเทศ และ ดอกเบี้ยจ่ายส าหรบัสญัญาเช่าทาง
การเงนิของรถยนต ์ 

 
ก าไรส าหรบัปี 
 ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2561 และ 2560 บรษิทัมกี าไรสทุธเิท่ากบั  1.04 ลา้นบาทและ 24.18 
ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราสว่นก าไรส าหรบัปีเท่ากบัรอ้ยละ  0.56 และ รอ้ยละ 9.44 ต่อรายไดร้วม  โดยมกี าไรส าหรบั
งวดลดลง คดิเป็นรอ้ยละ 95.70 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจาก รายไดล้ดลง เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปี 2560  
 
การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2561 

สินทรพัย ์
บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม ณ 31 มนีาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มมีูลค่าเท่ากบั 1,377.74 ลา้นบาท และ 1,523.14 

ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่สนิทรพัยท์ีส่ าคญัของบรษิทั ไดแ้ก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิลงทุนชัว่คราวลดลง 
17.99 ล้านบาทเกดิจากการจ่ายเงนิล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ มูลค่า 12.85 ล้านบาท และประกอบกบัจ่ายช าระ
เจา้หนี้การคา้เมื่อถงึก าหนดช าระ ลกูหนี้การคา้และมลูค่าตามสญัญาทีย่งัไม่เรยีกเกบ็ลดลง 131.44 ลา้นบาท เน่ืองจาก 2 เดอืน
สดุทา้ยของไตรมาส 1/2561 มกีารออก Inv. ลดลงจาก 2 เดอืนสดุทา้ยของไตรมาส 4/2560 โดยการออก Inv. ลดลงนัน้เป็นไป
ตาม Season ของธุรกจิโดยจะออก Inv. มากในช่วงไตรมาส 3 และ 4 และจะออก Inv. ลดลงในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปีถดั
มา โดยลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระลดลง 163.16 ลา้นบาท โดยมลีกูหนี้ทีเ่กนิก าหนดช าระเพิม่ขึน้ 49.38 ลา้นบาท ส่วนใหญ่
เป็นลกูหนี้ทีเ่กนิก าหนด 12 เดอืน แต่ทางบรษิทัคาดว่าจะสามารถเรยีกช าระหนี้ไดท้ัง้หมดจงึไม่มปีระมาณการค่าเผื่อหนี้สงสยั
จะสญู เนื่องจากลกูหนี้ยงัคงมคีวามสามารถในการช าระหนี้และไดท้ยอยจ่ายช าระหนี้อย่างต่อเนื่อง ส่วนมูลค่าตามสญัญาทีย่งั
ไม่เรยีกเกบ็ลดลง เน่ืองจากไตรมาส 4/2560 มกีารรบัรูร้ายไดข้องงานทีท่ าเสรจ็จนถงึปจัจุบนั 163.92 ลา้นบาท ออก Inv. เรยีก
เกบ็เงนิจากลูกค้าได้ตามเงื่อนไขในสญัญา 120.24 ลา้นบาท ท าใหเ้หลอืรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 43.68 ลา้นบาท ส่วนในไตร
มาส 1/2561 มกีารรบัรู้รายได้ของงานที่ท าเสรจ็จนถึงปจัจุบนั 166.03 ล้านบาท ออก Inv. เรยีกเกบ็เงนิจากลูกค้าได้ตาม
เงื่อนไขในสญัญา 149.90 ลา้นบาท ท าใหเ้หลอืรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 16.13 ลา้นบาท 

 
หน้ีสิน   
บรษิทัมหีนี้สนิรวม ณ 31 มนีาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 จ านวนเท่ากบั 289.09 ลา้นบาท และ 435.93 ลา้น

บาท ตามล าดบั ซึ่งหนี้สนิที่ส าคญัของบรษิัทไดแ้ก่ เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 13.91 ลา้นบาท เนื่องจากซื้อ
สนิคา้จากต่างประเทศลดลงจากไตรมาส 4/2560 และมกีารช าระหนี้ทีถ่งึก าหนดช าระ เจา้หนี้การคา้ ลดลง 124.75 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย เจา้หนี้การคา้ลดลง 115.82 ลา้นบาท เนื่องจากมกีารช าระหนี้ทีถ่งึก าหนดช าระและยอดซือ้สนิคา้ในประเทศและ
ต่างประเทศลดลงรวมถงึต้นทุนประมาณการกล็ดลงดว้ย เพราะมกีารซือ้เตรยีมไวเ้มื่อไตรมาส 4/2560 และมเีจา้หนี้อื่นลดลง 
8.93 ลา้นบาท ซึง่เจา้หนี้อื่นประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลงจากการจ่ายค่าทีป่รกึษาทางการเงนิ 12.57 ลา้นบาท ภาษีรอ
น าสง่สรรพากร ซึง่ไดแ้ก่ ภาษมีลูค่าเพิม่ 8.69 ลา้นบาท ภาษีหกั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่ายลดลง 12.01 ลา้นบาท เนื่องจากในไตรมาส 
4/2560 มกีารจ่ายเงนิปนัผลผูถ้อืหุน้เดมิค่านายหน้าคา้งจ่ายลดลง 4.13 ลา้นบาท โบนัสคา้งจ่ายจากการประมาณการเพิม่ขึน้ 
4.51 ลา้นบาท และเจา้หนี้ซือ้สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 23.68 ลา้นบาท จากการก่อสรา้งโรงงานแห่งใหม่ 
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ส่วนของผูถื้อหุ้น  
สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ 31 มนีาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มมีูลค่าเท่ากบั 1,088.25 ลา้นบาท และ 1,087.21 ลา้น

บาท ตามล าดบั สว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง เน่ืองจากบรษิทัมกี าไรสทุธจิากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ทุกปี   
 
 
 
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 

       ขอแสดงความนบัถอื 

  

 

(นางสาวฐณชัญพ์ร ทองสขุ) 

ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ  

ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 

 


