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AIT (SVP-SEC) 024/2558 
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 
 

ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2558 
 

ภาพรวม 
 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานและปัจจัยที่ท าให้มกีารเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

 

  ยอดคงเหลอืรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  Q3 - 58 Q2 - 58 Q3 - 57 Q3 - 58 VS Q2 - 58 Q3 - 58 VS Q3 - 57 

   (ล้านบาท)  (ล้านบาท) %  (ล้านบาท) % 

รายได้รวม 1,174.4  1,337.4  1,235.0  (163.0)  (12.2)% (60.6) (4.9)% 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานรวม 1,002.6  1,171.6  1,122.2  (169.0) (14.4)% (119.6) (10.7)% 

ก าไรส าหรับงวดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 148.8 124.4 88.0 24.4 19.6% 60.8 69.1% 
 

 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 บริษัทฯ ได้จ าหนา่ยเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท เคิร์ซ จ ากดั ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายเดิม สง่ผลให้รายการท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 นัน้ มีจ านวนเงินเทา่กบัของงบเฉพาะกิจการยกเว้นรายการเงินลงทนุใน
กิจการท่ีควบคมุร่วมกนัและบริษัทร่วม แตใ่นงบก าไรขาดทนุแบบเบ็ดเสร็จได้รวมผลการด าเนินงานของบริษัท เคิร์ซ จ ากดั จนถึงวนัที่จ าหนา่ย
เงินลงทนุ อยา่งไรก็ตาม รายได้และคา่ใช้จา่ยสว่นใหญ่ในงบการเงินรวมเป็นของบริษัทฯ สว่นผลประกอบการของบริษัท เคิร์ซ จ ากดั ซึง่เป็น
บริษัทยอ่ยนัน้ยงัมีผลประกอบการท่ีใกล้เคยีงกบัไตรมาสเดียวกนัของปีที่ผา่นมาและของไตรมาสก่อนหน้านี ้โดยการเปลีย่นแปลงของผลการ
ด าเนินงานโดยรวมจึงเกิดจากผลประกอบการจากบริษัทฯ เป็นหลกัซึง่มีรายได้รวมในไตรมาสที ่3 ปี 2558 ลดลงจากรายได้ของไตรมาสที่ 2 ปี 
2558 และรายได้ของไตรมาสที่ 3 ปี 2557 เลก็น้อยเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตัง้แตช่ว่งต้นปี 2557 ตลอดจนถงึปลายปี 2558 มีสภาวะที่
ใกล้เคยีงกนัแม้จะฟืน้ตวับ้าง และโครงการท่ีออกจากทางภาครัฐเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นโครงการด้านการคมนาคมมากกวา่ด้าน ICT 

อยา่งไรก็ตามในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัท เคิร์ซ จ ากดั ตามวิธีสว่นได้เสยี ซึง่แสดงเป็นรายได้อื่น
ในงบการเงินรวมจ านวน 37.3 ล้านบาท 

ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงานรวมนัน้ได้เปลีย่นแปลงโดยแปรผนัตรงกบัการเพิ่มขึน้หรือลดลงตามยอดรายได้ดงัตาราง
เปรียบเทียบข้างต้นจะเห็นได้วา่คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมของไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ได้ลดลงในอตัราที่มากกวา่การลดลงของยอดขายเมื่อ
เทียบกบัของไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เนื่องมาจากการส ารองคา่ปรับลา่ช้าของงานโครงการท่ีเสร็จไมท่นัตามก าหนดในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 
นอกจากนีก้ าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ท าให้อตัราสว่นการลดลงของรายได้น้อยกวา่การลดลงของคา่ใช้จ่ายด้วย  
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อยา่งไรก็ตาม ในสว่นของก าไรสทุธิส าหรับงวดของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2558 กลบัมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ในขณะที่รายได้ลดลง

เมื่อเทยีบกบัก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 และของไตรมาสที่ 3 ปี 2557 เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีก าไรจากการจ าหนา่ยเงิน
ลงทนุในบริษัท เคิร์ซ จ ากดั       
 

 

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด าเนินงาน 
 

 เศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมปี 2558 มีแนวโน้มที่จะขยายตวัในอตัราที่ชะลอตวัลงเมื่อเทียบกบั ประมาณการณ์ในครัง้ก่อนหน้า 

เนื่องจากเคร่ืองชีว้ดัเศรษฐกิจที่ส าคญัของประเทศทีม่ีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อยา่งสหรัฐฯออกมาต ่ากวา่คาด 

ในสว่นของภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2558  ยงัทรงตวั โดยการบริโภคภาคเอกชนทรงตวัตอ่เนื่อง ส าหรับการ

สง่ออกยงัทรงตวัในระดบัต ่าตอ่เนื่องตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าที่ชะลอลงโดยเฉพาะจีนและอาเซยีน ด้านการทอ่งเที่ยวยงัขยายตวั

ได้จากนกัทอ่งเทีย่วจีนเป็นหลกั แม้จะได้รับผลกระทบบ้างจากเหตกุารณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ ในชว่งกลางเดือนสงิหาคมที่ผา่นมา โดย

แนวโน้มเศรษฐกิจจะปรับตวัดีขึน้ภายหลงัโครงการลงทนุภาครัฐเร่ิมเป็นรูปธรรมมากขึน้ 

สว่นของภาคอตุสาหกรรมด้านโทรคมนาคมนัน้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 สญัญาสมัปทานท่ีผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีภาคเอกชน

ท าไว้กบัหนว่ยงานของรัฐได้หมดอายอุายสุญัญาลง ทาง กสทช. จึงได้จดัสรรคลืน่ความถ่ีทีว่า่งอยูน่ัน้มาประมลูในช่วงปลายปี 2558 ซึง่คาดวา่

ผู้ประมลูได้นัน้จะพฒันาคลืน่ความถ่ีไปพฒันาระบบ 4G ทัง้นีก้ารเปิดบริการเทคโนโลยี 4G อยา่งเตม็รูปแบบแล้ว จะท าให้เกิดมลูคา่เพิ่มตอ่

เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมจากรายได้การประมลู 4G การลงทนุโครงขา่ย อปุกรณ์ และระบบท่ีเก่ียวข้อง และจากการใช้งานบริการตา่งๆ 

บนเทคโนโลยี 4G   

 จากสภาพเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมปัจจบุนัข้างต้น สง่ผลให้รายได้รวมของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีรายได้

ที่ไมแ่ตกตา่งจากไตรมาสที่ 2 ปี 2558 และจะไปทิศทางเดียวกนัจนถึงสิน้ปี 2558 สว่นประโยชน์จากการประมลู 4G นัน้คาดวา่จะเร่ิมมีผลในปี 

2559 เป็นต้นไป 
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ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
 

ผลการด าเนินงานของรายได้ ต้นทนุ และคา่ใช้จ่าย ซึง่มีการเปลีย่นแปลงที่เป็นสาระส าคญัในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 สามารถแสดงใน
ตารางได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
 

  ยอดคงเหลอืรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  Q3 - 58 Q2 - 58 Q3 - 57 Q3 - 58 VS Q2 - 58 Q3 - 58 VS Q3 - 57 

   (ล้านบาท)  (ล้านบาท) %  (ล้านบาท) % 

รายได้จากการขายและบริการ 1,008.7 1,274.0  1,201.4 (185.3) (14.5)% (112.7) (9.4)% 

รายได้คา่เชา่ 33.8 32.3 19.3 1.5 4.6% 14.5 75.1% 

ต้นทนุขายและบริการ 845.0 982.7 944.2 (137.7) (14.0)% (99.2) (10.5)% 

ต้นทนุคา่เช่า 21.6 21.7 11.5 (0.1) (0.5)% 10.1 87.83% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 61.9   70.7  82.0  (8.8) (12.5)% (20.1) (24.5)% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 74.1 96.6  84.4  (22.5) (23.3)% (10.3) (12.2)% 
 

 

รายได้และต้นทุนจากการขายและบริการ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ซึง่มีรายได้จากการขายพร้อมตดิตัง้และบริการบ ารุงรักษาเทา่กบั 

1,088.7 ล้านบาท ลดลงจากรายได้ของไตรมาส ท่ี 2 ปี 2558 และของไตรมาสที่ 3 ปี 2557 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง

อยูใ่นสถานการณ์เดียวกนั โดยปัจจยัหลกัเป็นผลมาจากงบประมาณการลงทนุภาครัฐซึง่ได้ชะลอตวัไป สว่นต้นทนุขายและบริการ

เปลีย่นแปลงไปในทิศทางเดียวกบัการเปลีย่นแปลงของรายได้  

 

รายได้และต้นทุนจากค่าเช่า 

สว่นรายได้คา่เช่าของบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ซึง่มีรายได้จากการให้เชา่อปุกรณ์และให้เช่าสทิธิการใช้งานเทา่กบั 

33.8 ล้านบาท ซึง่ใกล้เคียงกบัรายได้ของไตรมาสที่ 2 ปี 2558 แตเ่พิ่มขึน้จากรายได้ของไตรมาสที่ 3 ปี 2557 เนื่องจากต้นปี 2558 

บริษัทมีรายได้จากงานโครงการให้เช่าสทิธิการใช้งานเพิม่เข้ามา สว่นต้นทนุคา่เชา่ซึง่ได้แกค่า่เสือ่มราคาและคา่บ ารุงรักษาอปุกรณ์

ให้เชา่เพิม่ขึน้หรือลดลงสอดคล้องกบัรายได้คา่เชา่   
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จา่ยในการขายไตรมาสที่3 ปี 2558 ลดลงมากจากคา่ใช้จา่ยของไตรมาสที่ 2 ปี 2558 และไตรมาสที่ 3 ปี 2557 โดย

ลดลงสว่นใหญ่จากคา่นายหน้าและโบนสัพนกังานเนื่องจากรายได้ที่ลดลงในปี 2558 จากสภาวะเศรษฐกิจที่อยูใ่นชว่งถดถอยและ

การใช้จา่ยเงินภาครัฐที่ลดลง  

สว่นคา่ใช้จา่ยในการบริหารของไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ลดลงจากคา่ใช้จา่ยของไตรมาสที่ 2 ปี 2558 และของไตรมาสที่ 3 ปี 

2557 ตามการลดลงของรายได้จากการขายและบริการ ประกอบกบัการควบคมุคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมฐีานะการเงินซึง่ได้เปลีย่นแปลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557ซึง่ได้แสดงใน

ตารางเปรียบเทียบและอธิบายการเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี ้

สนิทรัพย์ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q3 - 58 Q4 - 57 Q3 - 58 VS Q4 - 57 

อยา่งเป็นสาระส าคญั  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) % 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด        1,552.1          1,313.0           239.1 18.2% 

เงินลงทนุชัว่คราว - หลกัทรัพย์เพือ่ค้า 322.1                   -              322.1  100.0% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 36.1         83.9 (47.8) (56.9)% 

เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัและบริษัทร่วม 56.0  66.3 (10.3) (15.5)% 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 132.4 169.6          (37.2) (21.9)% 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 17.9             45.0           (27.2) (60.2)% 

สนิทรัพย์รวม 4,592.8 4,167.9 424.9 10.2% 
 

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ 424.9 ล้านบาทหรือคิดเป็น 10.2% จากของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดย

การเพิม่ขึน้ของสนิทรัพย์รวมมาจากการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการเพิม่ขึน้หรือลดลงของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 239.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 18.2 เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ปี 

2558 สามารถเก็บเงินจากลกูหนีไ้ด้จ านวนมากและได้รับเงินจากการขายเงินลงทนุในบริษัท เคิร์ซ จ ากดั 

บริษัทฯ ได้ลงทนุในหลกัทรัพย์เพือ่ค้าเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สงูมากกวา่ผลตอบแทนจากเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน สง่ผล

ให้เงินลงทนุชัว่คราว – หลกัทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึน้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558จ านวน 322.1 ล้านบาท  
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 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นลดลง 47.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 56.9 เนื่องจากการลดลงของคา่ใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้าที่

ยกมาจากไตรมาสที่ 4 ปี 2557 

เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัลดลง 10.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 15.5 เนื่องจากการรับรู้ขาดทนุจากวิธี

สว่นได้เสยีของกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัในระหวา่งงวด 9 เดือน 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ลดลง 37.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 21.9 เนื่องจาก คา่เสือ่มราคาของอาคารและ

อปุกรณ์ส าหรับงวด 9 เดือน และการลดลงเนื่องจากการไมร่วมงบการเงินของบริษัท เคิร์ซ จ ากดัในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ซึง่บริษัทฯ 

ได้ขายเงินลงทนุในไตรมาสที่ 3 ปี 2558  

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนลดลง 27.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 60.2 เนื่องจากการท่ีบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทนุในหุ้น

ทัง้หมดของบริษัท เคิร์ซ จ ากดั แล้วในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ท าให้ต้องน าคา่ความสมัพนัธ์ลกูค้าที่ได้บนัทกึไว้ในงบการเงินรวมออก

จากงบการเงินรวม 

 

หนีส้นิ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q3 - 58 Q4 - 57 Q3 - 58 VS Q4 - 57 

อยา่งเป็นสาระส าคญั  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) % 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

 -   18.2   (18.2) (100.0)% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 955.2 688.7 266.5 38.7% 

ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระ 487.7 399.8  87.9 22.0% 

สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

49.1 135.1  (86.0) (63.7)% 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 1.4  18.6   (17.2) (92.5)% 

รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้า 43.1 21.5 21.6 100.5% 

ส ารองคา่ปรับงานลา่ช้า 40.9  0.5  40.4 > 100.0% 

เงินกู้ยืมระยะยาว 95.1 0.4 94.7 > 100.0% 

หนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงิน 29.9 43.5 (13.60) (31.3)% 

หนีส้นิรวม  1,847.3   1,486.6  360.7 24.3% 
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 หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ 360.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 24.3 จากของ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 โดยการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวมมาจากการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการเพิ่มขึน้หรือลดลงของหนีส้นิดงัตอ่ไปนี ้

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินซึง่เป็นของบริษัทยอ่ยฯ ลดลง 18.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง

ร้อยละ 100.0 จากของไตรมาสที ่4 ปี 2557 เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 บริษัทฯ ได้จ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย จึงท าให้

เงินเบกิเกินบญัชีและกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินซึง่เป็นของบริษัทยอ่ยลดลง 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 266.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.7 เนื่องจากยงัไมค่รบก าหนดจา่ยช าระ

เจ้าหนีต้ามเครดิตเทอม 

 ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระเพิม่ขึน้ 87.9 ล้านบาทหรือคดิเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ  22.0 เมือ่เปรียบเทียบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ได้สง่มอบงานโครงการสงูกวา่ของไตรมาสที่  4 ปี 2557 โดยเฉพาะยอดขายใน

เดือนกนัยายน 2558 ซึง่สงูกวา่เดือนอื่นๆ ในไตรมาสจึงท าให้มยีอดคงเหลอืของต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระสงูขึน้ 

 สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีลดลง 86.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 63.7 จากของไตร

มาสที่ 4 ปี 2557 เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 บริษัทยอ่ยไมอ่าจปฎิบตัิตามเง่ือนไขสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวในเร่ืองการด ารง

อตัราสว่นทางการเงินได้ จึงท าให้หนีร้ะยะยาวต้องแสดงในสว่นของที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีทัง้จ านวน แตอ่ยา่งไรก็ดีในปี 

2558 ทางบริษัทฯยอ่ยและสถาบนัการเงินได้แก้ไขสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาว ซึง่สถาบนัการเงินไมไ่ด้เรียกคืนเงินต้นทัง้จ านวน 

ประกอบกบัในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 บริษัทฯ ได้จ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย จึงท าให้สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่เป็นสว่นของ

บริษัทยอ่ยลดลง 

 ภาษีเงินได้ค้างจา่ยลดลง  17.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ  92.5 เนื่องจากการจา่ยภาษีเงินได้เงินได้นิติบคุคลคร่ึงปี 

2558 และภาษีเงินได้นติิบคุคลค้างจา่ยของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ในระหวา่งปี 2558  

รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้าเพิม่ขึน้ 21.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 100.5 เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 

ได้รับเงินลว่งหน้าคา่บ ารุงรักษาอปุกรณ์จากลกูค้า 

 ส ารองคา่ปรับงานลา่ช้าเพิ่มขึน้  40.9 ล้านบาทหรือคดิเป็นเพิม่ขึน้มากกวา่ร้อยละ 100.0 เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 

2558 บริษัทฯ ได้ส ารองเงินคา่ปรับงานลา่ช้าส าหรับงานโครงการที่ลา่ช้ากวา่ที่ก าหนดไว้ในสญัญาจ้าง 

เงินกู้ยืมระยะยาวเพิม่ขึน้ 95.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้มากกวา่ร้อยละ 100.0 จากยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 เนื่องจากต้น ปี 2558 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินแหง่หนึง่เพื่อลงทนุในงานโครงการให้เชา่สทิธิการใช้

ระบบงาน  

หนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงินลดลง  13.6 ล้านบาทหรือคดิเป็นลดลงร้อยละ 31.3 เนื่องจากในงวด 9 เดือนปี 2558 

ได้จ่ายช าระเงินคืนหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินตามงวดช าระท่ีระบใุนสญัญา 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเทา่กบั 2,745.5 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 64.2 ล้านบาท จากของ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่เทา่กบั 2,681.3 ล้านบาทคดิเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.4 โดยการเพิ่มขึน้มาจากก าไรจากการด าเนินงาน

ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2558 สทุธิด้วยเงินปันผลจา่ย 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นายวรวิทย์ วฒันกลุจรัส) 
 เลขานกุารบริษัท 
 ผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศ  

 


