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เลขที่ CPT/TH014-2018
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
เรื่ อง CPT-คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับผลการดาเนินงาน สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ขอชี ้แจงผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสที่ 3 สิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2561 มีรายละเอียดดังนี ้
ผลการดาเนินงาน
รายได้
โครงสร้ างรายได้
1.รายได้ จากการขาย
1.1 ขายตู้ไฟฟ้ า (Panel)
1.2 ขายสินค้ า-หน่วย (Unit)
รวมรายได้ จากการขาย
2.รายได้ จากการให้ บริการรับเหมา
และติดตัง้
3.รายได้ จากการให้ บริการ
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รวมรายได้ หลัก
รายได้ อ่ ืนๆ *
รวมรายได้

2560
ล้ านบาท

2561
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

225.13
49.70
274.82

63.24
13.96
77.20

86.38
42.15
128.53

38.56
18.81
57.37

75.84

21.30

86.29

38.51

5.04
80.88
355.70
0.28
355.98

1.42
22.72
99.92
0.08
100.00

6.07
92.36
220.90
3.16
224.06

2.71
41.22
98.59
1.41
100.00

*หมายเหตุ รายได้ อื่นๆ ประกอบด้ วย รายได้ จากการจาหน่ายเศษซาก กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ ดอกเบี ้ยรับ เป็ นต้ น

1. รายได้ จากการขาย สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 จานวน 128.53 ล้ านบาท
และ 274.82 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าโรงงานน ้าตาล โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษ โรงไฟฟ้ า
และ โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้ น และรายได้ สว่ นใหญ่ก็มาจากกลุม่ โรงงานน ้าตาลซึ่งสอดคล้ องกับการขยายตัวตามโรงงาน
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น ้าตาล รวมถึงการขยายตัวของลูกค้ าที่เป็ นผู้ผลิตเครื่ องจักรและผู้ผลิตปาล์มเพิ่มขึ ้น ประกอบกับมีลกู ค้ าผู้รับเหมาและ
ลูกค้ าที่เป็ นผู้จัดจาหน่าย ซึง่ เป็ นสินค้ าพวกสายไฟทองแดง (Busduct) และอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ซึง่ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากประกอบตู้และส่งมอบได้ ทนั ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 โดยเป็ นงานประกอบ
ตู้ควบคุมไฟฟ้ าเพื่อขายและขายสินค้ าสาเร็ จรู ปประเภทอุปกรณ์ ไฟฟ้ าให้ ลกู ค้ ารายหลัก ซึ่งเป็ นลูกค้ ากลุม่ โรงงานน ้าตาล
และผู้ผลิตเครื่ องจักรรวมถึงผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้ าโดยมี Backlog คงเหลือ 573.69 ล้ านบาท ซึง่ จะส่งมอบในไตรมาสที่
4 ปี 2561 และไตรมาสที่ 1 ปี 2562
2. รายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาและติดตัง้ สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560
เท่ากับ 86.29 ล้ านบาท และ 75.84 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากงานโครงการที่ได้ รับมาใหม่ในปี
2561 เริ่ มเข้ าหน้ างานในตรมาสที่ 3 ปี 2561 ขนาดใหญ่
3. รายได้ จากการให้ บริ การ สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 จานวน 6.07 ล้ าน
บาท และ 5.04 ล้ านบาท ตามลาดับ ในปี 2561 เป็ นช่วงที่ลกู ค้ าซื ้อสินค้ าสาเร็ จรูปพร้ อมติดตัง้ (Service) ทดแทนของเดิม
และบางรายเป็ นการให้ บริ การซ่อ มแซมด้ วย (Repair) สาหรั บรายได้ ในส่วนนีจ้ ะเป็ นกลุ่มลูกค้ ารายเดิ มสาหรั บทุก
อุตสาหกรรม เช่น โรงงานน ้าตาล โรงงานกระดาษ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีจานวนงานและมูลค่างานที่ฝ่ายบริ การ
ได้ เข้ าไปให้ บริ การเสร็ จสิ ้นแล้ วมากกว่าปี 2560
4. รายได้ อื่น สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 เท่ากับ 3.16 ล้ านบาท และ 0.28
ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากผลตอบแทนจากเงินลงทุนชัว่ คราวระยะสัน้ จากการนาเงินที่ได้
จาก IPO และยังไม่ได้ ใช้ ตามวัตถุประสงค์ และ จากการขายเศษซากที่คงเหลือจากการผลิต
ต้ นทุนขายและบริการ
ต้ นทุนขาย
องค์ประกอบหลักของต้ นทุนขาย คือ ต้ นทุนค่าสิน ค้ า คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 80-85 ของต้ นทุนรวม โดยวัตถุดิบ
หลักประกอบด้ วย อุปกรณ์สินค้ าที่นามาประกอบระบบควบคุมเครื่ องจักร อาทิ อุปกรณ์ PLC (Programmable Logic
Control), เครื่ องจักรปั่ นน ้าตาล, มอเตอร์ และอินเวอร์ เตอร์ เป็ นต้ น ซึ่งมีการสัง่ ซื ้อทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
นอกจากนี ้ ต้ นทุนขายอื่น เช่น ค่าแรงพนักงานทางตรง, ค่าวัสดุสิ ้นเปลือง, ค่าที่ปรึ กษาจากการให้ คาปรึ กษาในงานนันๆ
้
และค่าเสือ่ มราคาอาคาร เป็ นต้ น คิดเป็ นสัดส่วนเฉลีย่ ประมาณร้ อยละ 15-20 ของต้ นทุนขายของบริ ษัท
สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 105.30 ล้ านบาท และ 191.61 ล้ าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็ น ร้ อยละ 47.00 และร้ อยละ 53.83 ต่อรายได้ รวมตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นร้ อยละ
18.07 และ ร้ อยละ 30.28 ตามลาดับ พบว่ามีอตั รากาไรขันต้
้ นลดลงเนื่องจากรายได้ ของไตรมาสนี ้ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน ทาให้ อตั ราส่วนของต้ นทุนคงที่ตอ่ รายได้ สงู ขึ ้น
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ต้นทุนการให้บริ การรับเหมาและติ ดตัง้
ซึง่ เป็ นต้ นทุนก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นจริ งของงานที่ทาเสร็ จจนถึงวันสิ ้นงวด สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน
2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 74.11 ล้ านบาท และ 53.74 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น ร้ อยละ 33.08 และร้ อยละ
15.10 ต่อรายได้ รวมตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ น ร้ อยละ 14.12 และร้ อยละ 29.14 ตามลาดับ พบว่ามีอตั รา
กาไรขันต้
้ นลดลงเนื่องจากรายได้ ของไตรมาสนี ้เป็ นรายได้ จากโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งอัตรากาไรขันต้
้ นของงานบริ การ
รับเหมาและติดตังปกติ
้ อยูใ่ นช่วงประมาณร้ อยละ 10-15
ต้นทุนการให้บริ การ
ได้ แก่ ต้ นทุนการให้ บริ การ (Service) และต้ นทุนการซ่อมแซม (Repair) ที่เกิดขึ ้นจากงานที่ หมดอายุรับประกัน
สินค้ า (Warranty) สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 2.74 ล้ านบาท และ
2.19 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น ร้ อยละ 1.22 และร้ อยละ 0.62 ต่อรายได้ รวมตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ น
ร้ อยละ 54.95 และร้ อยละ 56.50 ตามลาดับ โดยส่วนงานการให้ บริ การบริ ษัทจะให้ บริ การกับลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าไปจาก CPT
เพื่อสร้ างความประทับใจและรวดเร็ ว เนื่องจากเครื่ องจักรเมื่อเสียแล้ วจะทิ ้งระยะเวลานานไม่ได้ ซึ่งจะต้ องได้ รับการซ่อม
ทันทีเพื่อไม่ให้ กระทบต่อการผลิต นอกจากนันจากตั
้
วเลขดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของ CPT มีอตั ราการซ่อมน้ อย
มาก
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย และค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีค่าใช้ จ่ายในการขาย เท่ากับ 13.93 ล้ านบาท
และ15.44 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 6.22 และ ร้ อยละ 4.34 ของรายได้ รวม ซึ่ง มีมลู ค่าลดลงเมื่อเทียบกับปี
2560 ค่าใช้ จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในปี 2561 และ 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 8.85 ล้ านบาท
และ 12.12 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 63.51 และ 78.49 ของค่าใช้ จ่ายในการขาย ตามลาดับ ลดลงเนื่องจากมี
ค่าใช้ จ่ายที่ผนั แปรตามรายได้ เช่น ค่านายหน้ าพนักงานขายลดลงซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับรายได้ ในไตรมาสนี ้ที่ลดลง
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารสาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 25.03
ล้ านบาท และ 21.75 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 11.17 และ ร้ อยละ 6.11ของรายได้ รวม ซึ่งเพิ่มขึ ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2560 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ที่เพิ่มขึ ้นจากการปรับเงินเดือนประจาปี ค่าธรรมเนียม
ตลาดรวมถึงผู้บริ หารได้ เดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศ ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอื่นๆ ค่อนข้ างคงที่ เนื่องจากกิจการมี
นโยบายในการควบคุมค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายที่สาคัญ ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกั บพนักงานและค่าเสื่อม
ราคา ปี 2561 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 67.32และร้ อยละ 6.81 ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ตามลาดับ และปี 2560 มี
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าเสื่อมราคา คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 72.03 และร้ อยละ 8.15 ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ตามลาดับ

CPT Drives and Power Public Co.,Ltd.
Professional for Drives and Power

กาไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริ ษัทมีผลกาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
จานวน (0.68) ล้ านบาท และ (1.42) ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ ผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงในงบกาไร
ขาดทุนได้ รวมรายการที่เกิดขึน้ จริ งและยังไม่เกิดขึ ้นจริ ง โดยบริ ษัทได้ ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้ วงเงิ น
สัญญาซือ้ ขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้ าเมื่อบริ ษัทต้ องการสัง่ ซือ้ สินค้ าจากต่างประเทศตามใบสัง่ ซือ้ ( Purchase
Order) เพื่อช่ว ยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทัง้ นี ้ การที่บริ ษัท ทาสัญ ญาซือ้ ขายเงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ า บริ ษัทยังคงได้ รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นที่เกิดขึ ้นจริ งอันเนื่องมาจากการบันทึกบัญชี ณ วันที่
บริ ษัทมีกรรมสิทธิ์ในสินค้ า บริ ษัทใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนตามวันที่ในใบตราส่งสินค้ า (Bill of Lading) ในการบันทึกบัญชี
สินค้ าและเจ้ าหนี ้การค้ า ส่วนวันที่จ่ายชาระค่าสินค้ าบริ ษัทบันทึกการจ่ายเงินด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื ้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าและบันทึกการล้ างเจ้ าหนี ้ที่เคยตังไว้
้ ตอนบันทึกรับสินค้ าผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนถือ
เป็ นกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจริ งจากการจ่ายชาระ และหากวันสิ ้นงวดบริ ษัทมี เจ้ าหนี ้การค้ าหรื อ
ลูกหนีท้ ี่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศคงค้ าง บริ ษัทยังคงได้ รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิ ดขึน้ จริ งจากการ
ปรับปรุงบัญชีเจ้ าหนี ้หรื อลูกหนี ้ ณ วันสิ ้นงวดตามมาตรฐานบัญชีด้วย
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินสาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 จานวน 0.41 ล้ านบาท
และ 0.36 ล้ านบาทตามลาดับ โดยต้ นทุนทางการเงินของปี 2561 และ 2560 เป็ นดอกเบี ้ยจ่ายสาหรับเงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
ธนาคารประเภททรัสต์ -รี ซีทเพื่อวัตถุประสงค์ในการนาเข้ าสิน ค้ าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ และดอกเบี ้ยจ่ายสาหรับ
สัญญาเช่าทางการเงินของรถยนต์
กาไรสาหรับงวด
สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ เท่ากับ 1.33 ล้ านบาทและ
55.70 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนกาไรสาหรับงวดเท่ากับร้ อยละ 0.59 และ ร้ อยละ 15.65 ต่อรายได้ รวมโดยมี
กาไรสาหรับงวดลดลง คิดเป็ นร้ อยละ 97.61 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากรายได้ ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
2560
สาหรับงวดเก้ า เดือนสิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ เท่ากับ 16.64 ล้ านบาทและ
85.64 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนกาไรสาหรับงวดเท่ากับร้ อยละ 2.67 และ ร้ อยละ 11.18 ต่อรายได้ รวม โดย
มีกาไรสาหรับงวดลดลง คิดเป็ นร้ อยละ 80.57 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากผลประกอบการสาหรับงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2561และ 30 กันยายน 2561 ลดลง ตามที่เคยรายงานไว้ ในคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับผล
การดาเนินงาน สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 แล้ วและตามที่ได้ อธิบายไว้ ข้างต้ น
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การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2561
สินทรัพย์
บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม ณ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 1,315.10 ล้ านบาท และ
1,523.14 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ สินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัท ได้ แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุน
ชัว่ คราวลดลง 192.65 ล้ านบาทเกิดจากการจ่ายเงินค่าก่อสร้ างโรงงานแห่งใหม่ มูลค่า 77.65 ล้ านบาท การจ่ายเงินปั นผล
125.95 ล้ านบาท และประกอบกับจ่ายชาระเจ้ าหนี ้การค้ าเมื่อถึงกาหนดชาระรวมถึงการจ่ายภาษี เงินได้ นิติบุคคลของปี
2560 และภาษี เงินได้ นิติบคุ คลครึ่ งปี ของปี 2561 ลูกหนี ้การค้ าและมูลค่าตามสัญญาที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บลดลง 107.76 ล้ าน
บาท เนื่องจาก 2 เดือนสุดท้ ายของไตรมาสที่ 3/2561 มีการออก Inv. ลดลงจาก 2 เดือนสุดท้ ายของไตรมาสที่ 4/2560
เนื่องจากยอดขายที่ลดลงตามที่ได้ อธิบายข้ างต้ น โดยลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระลดลง 145.03 ล้ านบาท โดยมีลกู หนีท้ ี่
เกินกาหนดชาระเพิ่มขึ ้น 44.02 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้ที่เกินกาหนด 12 เดือน แต่ทางบริ ษัทคาดว่าจะสามารถเรี ยก
ชาระหนี ้ได้ ทงหมดจึ
ั้
งไม่มีประมาณการค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เนื่องจากลูกหนี ้ยังคงมีความสามารถในการชาระหนี ้และได้
ทยอยจ่ายชาระหนี ้อย่างต่อเนื่อง ส่วนมูลค่าตามสัญญาที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บลดลง เนื่องจากไตรมาส 4/2560 มีการรับรู้ รายได้
ของงานที่ทาเสร็ จจนถึงปั จจุบนั 163.92 ล้ านบาท ออก Inv. เรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ าได้ ตามเงื่อนไขในสัญญา 120.24 ล้ าน
บาท ทาให้ เหลือรายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ 43.68 ล้ านบาท ส่วนในไตรมาส 3/2561 มีการรับรู้ รายได้ ของงานที่ทาเสร็ จจนถึง
ปั จจุบนั 93.03 ล้ านบาท ออก Inv. เรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ าได้ ตามเงื่อนไขในสัญญา 57.20 ล้ านบาท ทาให้ เหลือรายได้ ที่ยงั
ไม่เรี ยกเก็บ 35.82 ล้ านบาท เนื่องจากงานโครงการที่ได้ รับมาใหม่ในปี 2561 จะเริ่ มเข้ าหน้ างานได้ ในปลายไตรมาส 3 ปี
2561ทาให้ ขนส
ั ้ าเร็ จของงานต่ากว่าไตรมาส 4/2560
หนีส้ ิน
บริ ษัทมีหนี ้สินรวม ณ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 จานวนเท่ากับ 330.47 ล้ านบาท และ 435.93
ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่ง หนีส้ ินที่สาคัญของบริ ษัทได้ แก่ เงิ นกู้ยื มระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิ น เพิ่ม ขึน้ 2.64 ล้ า นบาท
เนื่องจากซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศลดลงจากไตรมาส 4/2560 และมีการชาระหนี ้ที่ถึงกาหนดชาระ เจ้ าหนี ้การค้ า ลดลง
79.14 ล้ านบาท ประกอบด้ วย เจ้ าหนี ้การค้ าลดลง 56.24 ล้ านบาท เนื่องจากมีการชาระหนี ้ที่ถึงกาหนดชาระและยอดซื ้อ
สินค้ าในประเทศและต่างประเทศลดลงรวมถึงต้ นทุนประมาณการก็ ลดลงด้ วย เพราะมีการซื ้อเตรี ยมไว้ เมื่อไตรมาสที่
4/2560 และซึง่ เจ้ าหนี ้อื่นประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายลดลงจากการจ่ายค่าที่ปรึ กษาทางการเงิน 12.57 ล้ านบาท ภาษี
รอนาส่งสรรพากร ซึ่งได้ แก่ ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 4.19 ล้ านบาท ภาษี หกั ณ ที่จ่ายค้ างจ่ายลดลง 12.11 ล้ านบาท เนื่องจากใน
ไตรมาสที่ 4/2560 มีการจ่ายเงิ นปั นผลผู้ถือหุ้นเดิม ค่านายหน้ าค้ างจ่ายลดลง 5.42 ล้ านบาท โบนัสค้ างจ่ายจากการ
ประมาณการเพิ่มขึ ้น 7.10 ล้ านบาท และเจ้ าหนี ้ซื ้อสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น 5.93 ล้ านบาท จากการก่อสร้ างโรงงานแห่งใหม่ จ่าย
ชาระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของปี 2560 จานวนเท่ากับ 26.09 ล้ านบาท และเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าลดลง 2.87 ล้ านบาท
เนื่องจากมีการส่งมอบสินค้ าในไตรมาสที่ 2และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 โดยยอดคงค้ างของเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า ณ วันที่
30 กันยายน 2561 นันส่
้ วนใหญ่เป็ นคาสัง่ ซื ้อที่ได้ ในไตรมาสที่ 2 และ 3
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ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 987.63 ล้ านบาท และ 1,087.21
ล้ านบาท ตามลาดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริ ษัทมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นทุกปี แต่
ลดลงเนื่องจากมีการจ่ายเงินปั นผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มูลค่า 126 ล้ าน
บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

............................................................
( นางสาวฐณัชญ์พร ทองสุข )
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน

