ที ซก.บช.ง. 144/2559

วันที 9 พฤศจิกายน 2559

เรื อง

นําส่งงบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ+นสุดวันที 30 กันยายน 2559
พร้อมกับคําชี+แจงสาเหตุสําคัญที ทาํ ให้ผลการดําเนิ นงานเปลียนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ งทีส่งมาด้วย

งบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ+นสุดวันที 30 กันยายน
2559 ของบริ ษทั ซัสโก้ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

บริ ษทั ฯ ขอนําส่ งงบการเงิ นระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ+ นสุ ดวันที 30
กันยายน 2559 และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต พร้อมกับคําชี+ แจง
สาเหตุสาํ คัญทีทาํ ให้ผลการดําเนินงานเปลียนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนซึงสรุ ปได้ดงั นี+ :
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ
1.1 ในไตรมาสที 3/2559 บริ ษทั ฯ มี ปริ มาณการขายนํ+ามัน 153.545 ล้านลิตร เพิมขึ+ นจากช่ วงเวลา
เดียวกันของปี 2558 เป็ นจํานวน 36.988 ล้านลิตร หรื อเพิมขึ+นร้อยละ 31.73 มีรายได้รวม 2,936.86 ล้านบาท เพิมขึ+นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 จํานวน 525.37 ล้านบาท หรื อเพิมขึ+นร้อยละ 21.79 เนื องจากสาเหตุทีสาํ คัญคือ รายได้จาก
การขายสุทธิเพิมขึ+น จากปริ มาณการขายและค่าการตลาดทีเพิมขึ+น
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรก่อนภาษีเงินได้จาํ นวน 28.11 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2558 ทีมีจาํ นวน 11.24 ล้านบาทแล้ว เพิมขึ+น 16.87 ล้านบาท เนืองจากกําไรขั+นต้นเพิมขึ+นจากปริ มาณการขายทีเพิมขึ+น
และบริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จาํ นวน 24.59 ล้านบาท เพิมขึ+นจากช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2558 ทีมีจาํ นวน 8.43
ล้านบาท เป็ นจํานวน 16.16 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เฉพาะกิจการ) ทีแนบ
1.2 สํา หรั บงวดเก้าเดื อ นสิ+ นสุ ด วัน ที 30 กันยายน 2559 บริ ษ ัทฯ มี ป ริ ม าณการขายนํ+า มัน 495.888
ล้านลิตร เพิมขึ+นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 เป็ นจํานวน 105.859 ล้านลิตร หรื อเพิมขึ+นร้อยละ 27.14 มีรายได้รวม
9,058.29 ล้านบาท เพิมขึ+นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 จํานวน 668.09 ล้านบาท หรื อเพิมขึ+นร้อยละ 7.96 เนื องจาก
สาเหตุทีสาํ คัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิเพิมขึ+น จากปริ มาณการขายและค่าการตลาดทีเพิมขึ+น ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (เฉพาะกิจการ) ทีแนบ มีกาํ ไรก่อนภาษีเงินได้จาํ นวน 150.98 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ทีมีจาํ นวน 300.11 ล้านบาทแล้ว ลดลง 149.13 ล้านบาท เนืองจากรายได้เงินปั นผลรับจาก
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บริ ษทั ย่อยลดลงจํานวน 212.84 ล้านบาท มีกาํ ไรสุ ทธิ หลังภาษีเงินได้ 131.83 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี
2558 ทีมีจาํ นวน 288.07 ล้านบาท เป็ นจํานวน 156.24 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 54.24 ซึ งถ้ามิได้รวมเงินปั นผลรับที
บริ ษ ัทฯ ได้รั บจากบริ ษทั ย่อยตามที ได้กล่า วข้า งต้น แล้ว บริ ษทั ฯ ก็จ ะมี ก ําไรสุ ท ธิ เพิ มขึ+ น จากปี 2558 จํา นวน 56.59
ล้านบาท หรื อเพิมขึ+นร้อยละ 151.31
2. งบการเงินรวม
2.1 ในไตรมาสที 3/2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี ปริ มาณการขายนํ+ามันรวม 251.683 ล้านลิ ตร
เพิมขึ+นจากช่วงเวลาเดี ยวกันของปี 2558 เป็ นจํานวน 39.771 ล้านลิตร หรื อเพิมขึ+นร้อยละ 18.77 มีรายได้รวม 4,609.27
ล้านบาท เพิมขึ+นจากช่วงเวลาเดี ยวกัน ของปี 2558 เป็ นจํานวน 186.21 ล้านบาท หรื อเพิมขึ+นร้อยละ 4.21 เนื องจาก
สาเหตุทีสาํ คัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิเพิมขึ+น จากปริ มาณการขายและค่าการตลาดทีเพิมขึ+น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
มีกาํ ไรก่อนภาษีเงินได้จาํ นวน 57.47 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ทีมีจาํ นวน 9.09 ล้านบาท
แล้ว เพิมขึ+น 48.38 ล้านบาท เนื องจากกําไรขั+นต้นเพิมขึ+น จากปริ มาณการขายที เพิมขึ+น ทําให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี
กําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้จาํ นวน 55.66 ล้านบาท เพิมขึ+นจากปี 2558 ที มีจาํ นวน 4.95 ล้านบาท เป็ นจํานวน 50.71
ล้านบาท
2.2 สําหรับงวดเก้าเดือนสิ+นสุดวันที 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีปริ มาณการขายนํ+ามัน
รวมกันจํานวน 804.361 ล้านลิตร เพิมขึ+นจากช่วงเวลาเดี ยวกันของปี 2558 เป็ นจํานวน 108.531 ล้านลิตร หรื อเพิมขึ+น
ร้อยละ 15.60 มีรายได้รวม 14,119.21 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 จํานวน 772.95 ล้านบาท หรื อ
ลดลงร้อยละ 5.19 เนืองจากสาเหตุทีสาํ คัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิลดลง จากราคานํ+ามันทีได้ปรับตัวลดลงในช่วงต้น
ปี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรก่อนภาษีเงินได้จาํ นวน 243.49 ล้านบาท เพิมขึ+นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 เป็ น
จํานวน 82.25 ล้านบาท เนื องจากกําไรขั+นต้น จากการขายนํ+ามันเพิมขึ+นจากปริ มาณการขายและค่าการตลาดทีเพิมขึ+น
และต้นทุ นทางการเงิ นลดลง จากดอกเบี+ ยจ่ ายที ลดลง เพราะชําระคื นเงิ นกู้เพิมขึ+ น ทําให้มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 227.88
ล้านบาท เพิมขึ+นจากปี 2558 ทีมีจาํ นวน 148.56 ล้านบาท เป็ นจํานวน 79.32 ล้านบาท หรื อเพิมขึ+นร้อยละ 53.40
จึงขอเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ชัยฤทธิT สิ มะโรจน์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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