วันที่ 144 พฤศจิกายนน 2562
เรื่ อง ขออชี้แจงผลการดําเนินงาน สําหรับงวดเก้าาเดือน สิ้ นสุดวั
ด นที่ 30 กันยายน
ย 2562
เรี ยน กรรรมการผูจ้ ดั การ
ก
ตลลาดหลักทรัพย์
พ แห่งประเทศไทย
ผลประกอบการขออง บริ ษทั โรรงพิมพ์ตะวันออก
น จํากัด (มหาชน) แลละบริ ษทั ย่อยในไตรมาส
ย
ส
3/2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 300 กันยายน 25562 มีผลกําไรรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ
ญ่ 54.27 ล้านบบาท เมื่อเทียบกั
บ บไตรมาสส
3/2561 ซึ่ งมีผลกําไร 26.73 ล้านบาท
า
เพิ่มขึ้ น 27.54 ล้า้ นบาท หรื อคิ
อ ดเป็ นร้อยลละ 103.03 แลละสําหรับผลล
ประกอบบการงวด 9 เดืดือน สิ้ นสุ ดวันั ที่ 30 กันยาายน 2562 ปรรากฎว่ามีผลกกําไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทใหญ่
ทั
226.077
ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดี
บ
ยวกันของปี
น
2561 ซึ่งมีผลกําไร 184.84 ล้านบาท
น
เพิ่มขึ้ ึน 41.23 ล้านบาท
น คิดเป็ น
ร้อยละ 222.31
สรุปผลการรดําเนินการขของบริษัท แลละบริษัทย่ อย ดังนี้ :หน่ วย
ว : ล้านบาทท
สํ าหรรับงวด 3 เดือน
อ
สํ าหรับงวด 9 เดือน
ผลกาารดําเนินงานขของ
สิ้นสุ ดววันที่ 30 กันยายน
ย
สิ้ นสุ ดวันที่ 300 กันยายน
บริษทัทและบริษัทย่ยอย
เ ย่ นแปลง
25562 25661 เปลีย่ นแปลลง
%
2562
2561 เปลี
%
รายได้ :
รายได้จจากการขายและะบริ การ

รายได้อ้ ื่น
รายได้ รวม
ค่ าใช้ จ่าย :
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายบริ หารร
ค่ าใช้ จ่ายรวม
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนใในบริ ษทั ร่ วม

ต้นทุนทาางการเงิน
กําไรก่อนนภาษีเงินได้
ภาษีเงินไดด้ (รายได้ภาษีษีเงินได้)
กําไรสุ ทธิ
ส่ วนทีเ่ ป็ นนของบริษัทใหญ่
ใ

396.63
6.17

1922.37
22.76

204.266
3.42

106.18
124.11

1,111.89
29.55

683.59
26.49

428.31
3.06

62.66
11.56

4002.81

195..13 207.688

106.43

1,141.44

710.08

431.37

6
60.75

216.38

1100.71

105.677

95.45

635.01

383.02

251.99

65.79

62.03

833.95

(21.93))

(26.12)

191.24

132.13

59.10

44.73

2778.41

194..66

83.744

43.02

826.24 515.15

311.10

6
60.39

98.03

1011.59

(3.57)

(3.51)

294.50

234.09

60.41

25.80

105.39

633.56

41.83

65.81

257.25

178.05

79.19

44.48

117.03

388.49

78.54

204.04

352.44

250.96

101.49

40.44

21.28
2

(0.12)

21.40

17,862.05

25.95

7.63

18.32

2
240.06

54.27
5

26..73

27.544

103.03

226.07 184.84

41.23

2
22.31

โดยสาเหตุตุหลักของการรเปลีย่ นแปลงทีม่ ีสาระสํ าคัญ ดังนี้ :รายได้ จากการขายและบบริการ
สําหรับงวดด 9 เดือน ปี 2562
2 จํานวน 1,111.89 ล้านนบาท โดยเพิพิ่มขึ้น 428.31 ล้านบาท คิดดเป็ นร้อยละ 62.66
6 ซึ่งเป็ น
รายได้ธุรกิจสิ่ งพิมพ์ เพิพิ่มขึ้น 123.04 ล้านบาท คิดดเป็ นร้อยละ 41.17
4 เมื่อเทียบกั
ย บช่วงเวลลาเดียวกันขอองปี ก่อน โดยย
การเพิ่มขึ้นนของรายได้มาจาก
ม
บจก.เวิวิลด์ พริ้ นติ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง (“WPPP”) (เดิม: บจจก.ดับบลิวพีเอส (ประเทศศ
ไทย) (“WPPS”)) ซึ่งเป็ นบริ
น ษทั ย่อย ที่บริ ษทั ถือหุ น้นในสัดส่ วนรร้อยละ 99.999 (ข้อมูล ณ วันั ที่ 30 กันยาายน 2562) มี
รายได้จาํ นนวน 130.21 ล้านบาท แลละรายได้จากกการจําหน่ายไไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 305.25 ล้านบบาท คิดเป็ นรร้อยละ 79.344
โดยเพิ่มขึ้นนจากโรงไฟฟฟ้าเวียดนาม 155.01
1
ล้านบบาท จากโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น 123.14
1
ล้านบบาท และจากกโรงไฟฟ้าในน
ประเทศไททย 31.82 ล้านบาท
น
และสําหรับบไตรมาส 3/2562 จํานวน 396.63 ล้าน บาท เพิ่มขึ้น 204.26 ล้านบาท คิดเป็ นรร้อยละ 106.118 เป็ นรายได้ด้
สิ่ งพิมพ์เพิ่มขึ้น 23.05 ล้านบาท คิดเป็ป็ นร้อยละ 344.02 เมื่อเทียบกั
บ บช่วงเวลาเดียวกันของปีปี ก่อน และรายได้จากการร
จําหน่ายไฟฟฟ้าเพิ่มขึ้น 181.21 ล้านบาาท คิดเป็ นร้ออยละ 145.41 โดยเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าเเวีี ยดนาม 1255.43 ล้านบาทท
และจากโรรงไฟฟ้าญี่ปุ่น 39.63 ล้านบบาท
ต้ นทุนขายยและบริการ
สําหรับงวดด 9 เดือน ปี 2562 จํานวนน 635.01 ล้านนบาท โดยเพิมขึ
6 ซึ่งเป็ น
่ม ้ น 251.99 ล้านบาท คิดดเป็ นร้อยละ 65.79
ต้นทุนสิ่ งพิมพ์เพิ่มขึ้น 136.12 ล้านบาท
น คิดเป็ นนร้อยละ 58.772 เมื่อเทียบกั
บ บช่วงเวลา เดียวกันของปีี ก่อน โดยมีมี
ต้นทุนขายยจาก WPP จํานวน 126.922 ล้านบาท แและต้นทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 115.87 ล้านนบาท โดยเป็ปนต้นทุนจากก
โรงไฟฟ้าเวีียดนาม 58.004 ล้านบาทแและจากโรงไฟฟฟ้าญี่ปุ่น 56.74 ล้านบาท
สําหรับไตรมาส 3/25622 จํานวน 2166.38 ล้านบาทท โดยเพิ่มขึ้น 105.67 ล้านบาท
น คิดเป็ น ร้อยละ 95.500 โดยเพิ่มขึ้น
จากโรงไฟฟฟ้าเวียดนาม 48.26 ล้านบบาท จากโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น 25.72
2
ล้านบาท และจากกโรงไฟฟ้าในนประเทศไทยย
5.11 ล้านบบาท
ค่ าใช้ จ่ายในนการขายและะบริหาร
สําหรับงวด 9 เดือน ปปี 2562 จํานววน 191.24 ลล้านบาท เพิมขึ
่ม ้ น 59.10 ล้านบาท คิดเป็ป็ นร้อยละ 444.73 ซึ่ งเป็ น
ค่าใช้จ่ายจากสิ่ งพิมพ์เพิ่มขึ้น 19.01 ล้ลานบาท คิดเเป็ นร้อยละ 444.52 เมื่อเทียบกั
บ บช่วงเวลาาเดียวกันของปีี ก่อน โดยมีมี
ค่าใช้จ่ายขขายและบริ หารเพิ่มขึ้นจาก WPP จํานวน 18.600 ล้านบาทท อีกทั้งการปปรั บเพิ่มของงภาระผูกพัน
ผลประโยชชน์พนักงาน ในส่ วนอัตราาค่าชดเชยให้้กบั ลูกจ้างที่ทํทางานตั้งแต่ 20
2 ปี ขึ้นไป จจากเดิม 300 วัน เป็ น 4000

วัน ของบริริ ษทั และบริ ษัษทั ย่อย จํานวนน 11.59 ล้านนบาท และมีค่คาใช้จ่ายขายแและบริ หารจาากโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 40.100
ล้านบาท เนนื่องจากการปปรับผลขาดทุนจากอัตราแลลกเปลี่ยนจํานวน
น 39.95 ล้านบาท
า
สําหรับไตรมาส 3/25662 จํานวน 62.03 ล้านบาาท ลดลง 21.993 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยลละ 26.12 โดดยเพิ่มขึ้นจากก
า
วนขอองโรงไฟฟ้าเวีวียดนาม และะญี่ปุ่น รวมไปถึงผลมาจาากการปรับผลลขาดทุนจากก
ค่าใช้จ่ายขขายและบริ หารในส่
อัตราแลกเเปลี่ยน
ต้ นทุนทางงการเงิน
สําหรับงวดด 9 เดือน ปี 2562
2 จํานวนน 257.25 ล้านนบาท เพิ่มขึ้น 79.19 ล้านบบาท คิดเป็ นร้ อยละ 44.48 เมื่อเทียบกับ
ช่ วงเวลาเดีดี ยวกันของปีปี ก่ อน โดยมีส่สวนที่เพิ่มขึ้นนจากสิ่ งพิมพ์พ จํานวน 33.06 ล้านบบาท คิดเป็ นร้ร้อยละ 69.400
เนื่องมาจากการออกตัว๋ แลกเงิน 230 ล้านบาท แลละหุ น้ กู้ 1,4799.10 ล้านบาทท เป็ นดอกเบี้ยยจ่าย 61.31 ล้านบาท และะ
น และดออกเบี้ยจากเงินกู
น ย้ มื ธนาคารร
เพิ่มขึ้นจากกโรงไฟฟ้า 46.14 ล้านบาทท จากการอออกหุ น้ กูจ้ าํ นวน 2,362 ล้านบาท
ของโครงกการโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นและเวียดนาม
ย
สําหรับไตรมาส 3/25622 จํานวน 1055.39 ล้านบาทท เพิ่มขึ้น 41.83 ล้านบาทท คิดเป็ นร้อยลละ 65.81 โดดยเพิ่มขึ้นจากก
การออกตัววแลกเงิ
น และะหุน้ กู้ อีกทั้งเงิ
ง นกูย้ มื ธนาคารของโครงงการโรงไฟฟ้ฟ้าในประเทศเเวียดนาม
๋
ัท วม
ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทร่
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุ
ล นในบริ ษัษทั ร่ วมจากโรรงไฟฟ้าใช้พลังงานความร้อนร่ วม (Coo-Generationn Combinedd
Power Plannt) ของบริ ษทย่
ทั อย สําหรับงวด
บ 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30
3 กันยายน 2562 บริ ษทั ฯรั บรู ้ผลกําไรจจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม จํานวน 294.50
2
ล้านบบาท เมื่อเทียบบกับงวดเดียวกั
ว นของปี 25561 ซึ่ งรับรู ้ผผลกําไร 234.09 ล้านบาทท
เพิ่มขึ้นจํานนวน 60.41 ล้านบาท
า
หรื อคิดเป็ นร้อยละะ 25.81
และในไตรรมาส 3/25622 บริ ษทั ฯรับรู้ผลกําไรจากเเงินลงทุนในบบริ ษทั ร่ วม จํานวน
า 98.03 ลล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรร
มาส 3/25661 ซึ่งรับรู ้ผลกํ
ล าไร 101.599 ล้านบาท ลดลง 3.57 ล้านบาท
า
หรื อคิดเป็ นร้อยละะ 3.51 เนื่องมมาจากการผลล
กําไรจากอัอัตราแลกเปลี่ยน
ย ตามรายละเอียดที่ปรากกฎด้านล่าง:-

ส่ วนแบ่
น งกําไร(ขาดดทุน)บริษัทร่ วม

ปี 2561

ปี 2562
2

สํ าหหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน

ผลการดําเนิ
า นงาน
(บววก) กําไร(ขาดดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน (ไมม่เกิดขึ้นจริ ง)
สุ ทธิ ( ไตรรมาส 3)

85.88

59.21

12.15

42.38

98.03

101.59

190.56

209.64
2

103.94

24.45

294.50

234.09
2

สํ าหหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน

ผลการดําเนิ
า นงาน
(บววก) กําไร(ขาดดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน (ไมม่เกิดขึ้นจริ ง)
สุ ทธิ (ม.ค.. – ก.ย.)

จึงงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
โ

ขอแสดงความนับถือ
-วีระ เหลล่ าวิทวัส-

(นายวีระ เหล่
เ าวิทวัส)
ประธานเจ้าหน้
ห าที่บริ หาร

