
 
 
  CPT Drives and Power Public Co.,Ltd. 

   

 

   
       Professional for Drives and Power 
 

             
 

          
 

 
 

เลขที่ CPT/TH014-2018 
 

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 
 

เร่ือง CPT-ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงาน ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561  
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 3 สิน้สดุวนัที่ 30 
กนัยายน 2561 มีรายละเอียดดงันี ้
 
ผลการด าเนินงาน 
รายได้ 

โครงสร้างรายได้   
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.รายได้จากการขาย     
1.1 ขายตู้ไฟฟ้า (Panel) 225.13 63.24 86.38 38.56 
1.2 ขายสนิค้า-หนว่ย (Unit) 49.70 13.96 42.15 18.81 

รวมรายได้จากการขาย 274.82 77.20 128.53 57.37 
2.รายได้จากการให้บริการรับเหมา
และติดตัง้  75.84 21.30 86.29 38.51 

3.รายได้จากการให้บริการ   5.04 1.42 6.07 2.71 
รวมรายได้จากการให้บริการ 80.88 22.72 92.36 41.22 
รวมรายได้หลกั 355.70 99.92 220.90 98.59 

รายได้อื่นๆ * 0.28 0.08 3.16 1.41 
รวมรายได้ 355.98 100.00  224.06 100.00  

 
*หมายเหต ุ  รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายเศษซาก ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และ ดอกเบีย้รับ เป็นต้น  
 

 1. รายได้จากการขาย ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 จ านวน 128.53 ล้านบาท
และ 274.82 ล้านบาท ตามล าดบั โดยลกูค้าสว่นใหญ่เป็นลกูค้าโรงงานน า้ตาล โรงงานปนูซีเมนต์ โรงงานกระดาษ โรงไฟฟ้า
และ โรงงานอตุสาหกรรม เป็นต้น และรายได้สว่นใหญ่ก็มาจากกลุม่โรงงานน า้ตาลซึ่งสอดคล้องกับการขยายตวัตามโรงงาน
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น า้ตาล รวมถึงการขยายตวัของลกูค้าที่เป็นผู้ผลิตเคร่ืองจักรและผู้ผลิตปาล์มเพิ่มขึน้ ประกอบกับมีลกูค้าผู้ รับเหมาและ
ลกูค้าที่เป็นผู้จัดจ าหนา่ย ซึง่เป็นสนิค้าพวกสายไฟทองแดง (Busduct) และอปุกรณ์ไฟฟ้า  

 ซึง่ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2560 เนื่องจากประกอบตู้และสง่มอบได้ทนัในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 โดยเป็นงานประกอบ
ตู้ควบคมุไฟฟ้าเพื่อขายและขายสินค้าส าเร็จรูปประเภทอปุกรณ์ไฟฟ้าให้ลกูค้ารายหลกั ซึ่งเป็นลกูค้ากลุม่โรงงานน า้ตาล 
และผู้ผลติเคร่ืองจกัรรวมถึงผู้ รับเหมางานระบบไฟฟ้าโดยมี Backlog คงเหลอื 573.69 ล้านบาท ซึง่จะสง่มอบในไตรมาสที่ 
4 ปี 2561 และไตรมาสที่ 1 ปี 2562 

2. รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560  
เท่ากับ  86.29 ล้านบาท และ 75.84 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากงานโครงการที่ได้รับมาใหม่ในปี 
2561 เร่ิมเข้าหน้างานในตรมาสที ่3 ปี 2561 ขนาดใหญ่ 

 3. รายได้จากการให้บริการ ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 จ านวน 6.07 ล้าน
บาท และ 5.04  ล้านบาท ตามล าดบั ในปี 2561 เป็นช่วงที่ลกูค้าซือ้สนิค้าส าเร็จรูปพร้อมติดตัง้ (Service) ทดแทนของเดิม
และบางรายเป็นการให้บริการซ่อมแซมด้วย (Repair) ส าหรับรายได้ในส่วนนีจ้ะเป็นกลุ่มลูกค้ารายเดิมส าหรับทุก
อตุสาหกรรม เช่น โรงงานน า้ตาล โรงงานกระดาษ และโรงงานอตุสาหกรรม โดยมีจ านวนงานและมลูค่างานที่ฝ่ายบริการ
ได้เข้าไปให้บริการเสร็จสิน้แล้วมากกวา่ปี 2560  

 4. รายได้อื่น ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 เท่ากบั 3.16 ล้านบาท  และ 0.28 
ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 เนื่องจากผลตอบแทนจากเงินลงทนุชัว่คราวระยะสัน้ จากการน าเงินที่ได้
จาก IPO และยงัไมไ่ด้ใช้ตามวตัถปุระสงค์ และ จากการขายเศษซากที่คงเหลอืจากการผลติ  

 

ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทุนขาย  

องค์ประกอบหลกัของต้นทนุขาย คือ ต้นทนุค่าสินค้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 80-85 ของต้นทนุรวม โดยวตัถดุิบ
หลกัประกอบด้วย อุปกรณ์สินค้าที่น ามาประกอบระบบควบคมุเคร่ืองจักร อาทิ อุปกรณ์ PLC (Programmable Logic 
Control), เคร่ืองจกัรป่ันน า้ตาล, มอเตอร์ และอินเวอร์เตอร์ เป็นต้น  ซึ่งมีการสัง่ซือ้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  
นอกจากนี ้ต้นทนุขายอื่น เช่น  ค่าแรงพนกังานทางตรง, ค่าวสัดสุิน้เปลือง, ค่าที่ปรึกษาจากการให้ค าปรึกษาในงานนัน้ๆ 
และคา่เสือ่มราคาอาคาร  เป็นต้น คิดเป็นสดัสว่นเฉลีย่ประมาณร้อยละ 15-20  ของต้นทนุขายของบริษัท  

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีมลูคา่เทา่กบั 105.30 ล้านบาท และ 191.61 ล้าน
บาท ตามล าดบั คิดเป็น ร้อยละ 47.00 และร้อยละ 53.83 ต่อรายได้รวมตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 
18.07 และ ร้อยละ 30.28 ตามล าดบั  พบว่ามีอตัราก าไรขัน้ต้นลดลงเนื่องจากรายได้ของไตรมาสนีล้ดลงจากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน ท าให้อตัราสว่นของต้นทนุคงที่ตอ่รายได้สงูขึน้ 
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ตน้ทนุการใหบ้ริการรบัเหมาและติดตัง้   

ซึง่เป็นต้นทนุก่อสร้างที่เกิดขึน้จริงของงานท่ีท าเสร็จจนถึงวนัสิน้งวด ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 
2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 74.11 ล้านบาท และ 53.74 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็น ร้อยละ 33.08 และร้อยละ 
15.10  ตอ่รายได้รวมตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 14.12 และร้อยละ 29.14 ตามล าดบั พบว่ามีอตัรา
ก าไรขัน้ต้นลดลงเนื่องจากรายได้ของไตรมาสนีเ้ป็นรายได้จากโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งอตัราก าไรขัน้ต้นของงานบริการ
รับเหมาและติดตัง้ปกติอยูใ่นช่วงประมาณร้อยละ 10-15  

ตน้ทนุการใหบ้ริการ  

ได้แก่ ต้นทุนการให้บริการ (Service) และต้นทุนการซ่อมแซม (Repair) ที่เกิดขึน้จากงานที่หมดอายรัุบประกัน
สินค้า (Warranty) ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 2.74 ล้านบาท และ 
2.19 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็น ร้อยละ 1.22 และร้อยละ 0.62 ต่อรายได้รวมตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น 
ร้อยละ 54.95 และร้อยละ  56.50 ตามล าดบั โดยสว่นงานการให้บริการบริษัทจะให้บริการกบัลกูค้าที่ซือ้สนิค้าไปจาก CPT 
เพื่อสร้างความประทบัใจและรวดเร็ว เนื่องจากเคร่ืองจกัรเมื่อเสียแล้วจะทิง้ระยะเวลานานไม่ได้ ซึ่งจะต้องได้รับการซ่อม
ทนัทีเพื่อไมใ่ห้กระทบตอ่การผลติ นอกจากนัน้จากตวัเลขดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ผลติภณัฑ์ของ CPT มีอตัราการซ่อมน้อย
มาก   

ค่าใช้จ่ายในการขาย  และค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

คา่ใช้จ่ายในการขาย  

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560  มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 13.93 ล้านบาท 
และ15.44 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 6.22 และ ร้อยละ 4.34 ของรายได้รวม ซึ่งมีมลูค่าลดลงเมื่อเทียบกบัปี 
2560 คา่ใช้จ่ายในการขายสว่นใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานในปี 2561 และ 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 8.85 ล้านบาท 
และ 12.12 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 63.51 และ 78.49 ของค่าใช้จ่ายในการขาย ตามล าดบั ลดลงเนื่องจากมี
คา่ใช้จ่ายที่ผนัแปรตามรายได้ เชน่ คา่นายหน้าพนกังานขายลดลงซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัรายได้ในไตรมาสนีท้ี่ลดลง 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560   มีมูลค่าเท่ากับ  25.03 
ล้านบาท และ 21.75 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.17 และ ร้อยละ 6.11ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึน้เมื่อ
เทียบกบัปี 2560 สว่นใหญ่เนื่องมาจากคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ที่เพิ่มขึน้จากการปรับเงินเดือนประจ าปี ค่าธรรมเนียม
ตลาดรวมถึงผู้บริหารได้เดินทางไปดงูานที่ต่างประเทศ สว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ค่อนข้างคงที่ เนื่องจากกิจการมี
นโยบายในการควบคมุคา่ใช้จ่ายของบริษัท ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายที่ส าคญั ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังานและค่าเสื่อม
ราคา ปี 2561 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 67.32และร้อยละ 6.81 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามล าดบั และปี 2560 มี
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและคา่เสื่อมราคา คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 72.03 และร้อยละ 8.15 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ตามล าดบั 



 
 
  CPT Drives and Power Public Co.,Ltd. 

   

 

   
       Professional for Drives and Power 
 

             
 

          
 

 
 

ก าไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษัทมีผลก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยน
จ านวน (0.68)  ล้านบาท และ (1.42) ล้านบาท ตามล าดบั  ซึง่ผลก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่แสดงในงบก าไร
ขาดทุนได้รวมรายการที่เกิดขึน้จริงและยงัไม่เกิดขึน้จริง โดยบริษัทได้ลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยใช้วงเงิน
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเมื่อบริษัทต้องการสัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศตามใบสัง่ซือ้ (Purchase 
Order) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทัง้นี ้การที่บริษัทท าสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้า บริษัทยงัคงได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดขึน้จริงอนัเนื่องมาจากการบนัทกึบญัชี ณ วนัท่ี
บริษัทมีกรรมสิทธ์ิในสินค้า บริษัทใช้อตัราแลกเปลี่ยนตามวนัท่ีในใบตราสง่สินค้า (Bill of Lading) ในการบนัทึกบญัชี
สินค้าและเจ้าหนีก้ารค้า  ส่วนวนัที่จ่ายช าระค่าสินค้าบริษัทบนัทึกการจ่ายเงินด้วยอตัราแลกเปลี่ยนตามสญัญาซือ้ขาย
เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าและบนัทึกการล้างเจ้าหนีท้ี่เคยตัง้ไว้ตอนบนัทึกรับสินค้าผลต่างระหว่างอตัราแลกเปลี่ยนถือ
เป็นก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้จริงจากการจ่ายช าระ และหากวนัสิน้งวดบริษัทมี เจ้าหนีก้ารค้าหรือ
ลกูหนีท้ี่เป็นเงินตราต่างประเทศคงค้าง บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากการ
ปรับปรุงบญัชีเจ้าหนีห้รือลกูหนี ้ณ วนัสิน้งวดตามมาตรฐานบญัชีด้วย 

ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทมีต้นทนุทางการเงินส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560  จ านวน 0.41 ล้านบาท 
และ 0.36 ล้านบาทตามล าดบั โดยต้นทนุทางการเงินของปี 2561 และ 2560 เป็นดอกเบีย้จ่ายส าหรับเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
ธนาคารประเภททรัสต์-รีซีทเพื่อวตัถุประสงค์ในการน าเข้าสินค้าและวตัถดุิบจากต่างประเทศ และดอกเบีย้จ่ายส าหรับ
สญัญาเช่าทางการเงินของรถยนต์  

ก าไรส าหรับงวด 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิเท่ากับ 1.33 ล้านบาทและ 
55.70 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราสว่นก าไรส าหรับงวดเทา่กบัร้อยละ 0.59 และ ร้อยละ 15.65 ต่อรายได้รวมโดยมี
ก าไรส าหรับงวดลดลง คิดเป็นร้อยละ 97.61 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากรายได้ลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 
2560  

 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากับ 16.64 ล้านบาทและ 
85.64 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราสว่นก าไรส าหรับงวดเทา่กบัร้อยละ  2.67  และ ร้อยละ 11.18 ต่อรายได้รวม โดย
มีก าไรส าหรับงวดลดลง คิดเป็นร้อยละ 80.57 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากผลประกอบการส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 
31 มีนาคม 2561และ 30 กนัยายน 2561 ลดลง ตามที่เคยรายงานไว้ในค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผล
การด าเนินงาน ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 แล้วและตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น 
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ ณ 30 กันยายน 2561 

สินทรัพย์ 

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่าเท่ากบั 1,315.10 ล้านบาท และ 
1,523.14 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่สนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัท ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทนุ
ชัว่คราวลดลง 192.65 ล้านบาทเกิดจากการจ่ายเงินคา่ก่อสร้างโรงงานแหง่ใหม ่มลูคา่ 77.65 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผล 
125.95 ล้านบาท และประกอบกบัจ่ายช าระเจ้าหนีก้ารค้าเมื่อถึงก าหนดช าระรวมถึงการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 
2560 และภาษีเงินได้นิติบคุคลคร่ึงปีของปี 2561 ลกูหนีก้ารค้าและมลูค่าตามสญัญาที่ยงัไม่เรียกเก็บลดลง 107.76 ล้าน
บาท เนื่องจาก 2 เดือนสดุท้ายของไตรมาสที่ 3/2561 มีการออก Inv. ลดลงจาก 2 เดือนสดุท้ายของไตรมาสที่ 4/2560 
เนื่องจากยอดขายที่ลดลงตามที่ได้อธิบายข้างต้น โดยลกูหนีท้ี่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระลดลง 145.03 ล้านบาท โดยมีลกูหนีท้ี่
เกินก าหนดช าระเพิ่มขึน้ 44.02 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นลกูหนีท้ี่เกินก าหนด 12 เดือน แตท่างบริษัทคาดว่าจะสามารถเรียก
ช าระหนีไ้ด้ทัง้หมดจึงไมม่ีประมาณการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เนื่องจากลกูหนีย้งัคงมีความสามารถในการช าระหนีแ้ละได้
ทยอยจ่ายช าระหนีอ้ยา่งตอ่เนื่อง สว่นมลูคา่ตามสญัญาที่ยงัไมเ่รียกเก็บลดลง เนื่องจากไตรมาส 4/2560 มีการรับรู้รายได้
ของงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจบุนั 163.92 ล้านบาท ออก Inv. เรียกเก็บเงินจากลกูค้าได้ตามเง่ือนไขในสญัญา 120.24 ล้าน
บาท ท าให้เหลอืรายได้ที่ยงัไม่เรียกเก็บ 43.68 ล้านบาท สว่นในไตรมาส 3/2561 มีการรับรู้รายได้ของงานที่ท าเสร็จจนถึง
ปัจจบุนั 93.03 ล้านบาท ออก Inv. เรียกเก็บเงินจากลกูค้าได้ตามเง่ือนไขในสญัญา 57.20 ล้านบาท ท าให้เหลือรายได้ที่ยงั
ไม่เรียกเก็บ 35.82 ล้านบาท เนื่องจากงานโครงการที่ได้รับมาใหม่ในปี 2561 จะเร่ิมเข้าหน้างานได้ในปลายไตรมาส 3 ปี 
2561ท าให้ขัน้ส าเร็จของงานต ่ากวา่ไตรมาส 4/2560 

หนีส้ิน   

บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 จ านวนเท่ากบั 330.47 ล้านบาท และ 435.93 
ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งหนีส้ินที่ส าคัญของบริษัทได้แก่ เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ 2.64 ล้านบาท 
เนื่องจากซือ้สินค้าจากต่างประเทศลดลงจากไตรมาส 4/2560 และมีการช าระหนีท้ี่ถึงก าหนดช าระ เจ้าหนีก้ารค้า ลดลง 
79.14 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 56.24 ล้านบาท เนื่องจากมีการช าระหนีท้ี่ถึงก าหนดช าระและยอดซือ้
สินค้าในประเทศและต่างประเทศลดลงรวมถึงต้นทุนประมาณการก็ลดลงด้วย เพราะมีกา รซือ้เตรียมไว้เมื่อไตรมาสที ่
4/2560 และซึง่เจ้าหนีอ้ื่นประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายลดลงจากการจ่ายค่าที่ปรึกษาทางการเงิน 12.57 ล้านบาท ภาษี
รอน าสง่สรรพากร ซึ่งได้แก่ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 4.19 ล้านบาท ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่ายลดลง 12.11 ล้านบาท เนื่องจากใน
ไตรมาสที่ 4/2560 มีการจ่ายเงินปันผลผู้ ถือหุ้นเดิม ค่านายหน้าค้างจ่ายลดลง 5.42 ล้านบาท โบนัสค้างจ่ายจากการ
ประมาณการเพิ่มขึน้ 7.10 ล้านบาท และเจ้าหนีซ้ือ้สินทรัพย์เพิ่มขึน้ 5.93 ล้านบาท จากการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ จ่าย
ช าระภาษีเงินได้นิติบคุคลของปี 2560 จ านวนเทา่กบั 26.09 ล้านบาท และเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าลดลง 2.87 ล้านบาท 
เนื่องจากมีการสง่มอบสนิค้าในไตรมาสที ่2และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 โดยยอดคงค้างของเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า ณ วนัที่ 
30 กนัยายน 2561 นัน้สว่นใหญ่เป็นค าสัง่ซือ้ที่ได้ในไตรมาสที ่2 และ 3 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 987.63 ล้านบาท และ 1,087.21 
ล้านบาท ตามล าดบั สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากบริษัทมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ทกุปี แต่
ลดลงเนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2561 มลูค่า 126 ล้าน
บาท 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                 ............................................................ 

                    ( นางสาวฐณชัญ์พร ทองสขุ ) 

                                           ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 


