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เรื่อง

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ งบการเงินไตรมาส 3

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิสาหรับงวดเท่ากับ 2.05 ล้าน
บาท (กาไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.137 บาท) เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มี ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 0.73 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 380.82
บริษัทฯ ขอชี้แจงข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญของไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดังต่อไปนี้
1. งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
1.1 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยรับรวม 4.54 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว จานวน 0.46 ล้าน
บาท (ปีที่แล้ว : 5 ล้านบาท) เนื่องจากบริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
(กองทุนรวมตราสารหนี้) จากปีก่อน ซึ่งได้แสดงผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรั พย์เผื่อขาย
ดังกล่าว รวมอยู่ในรายได้อื่นจานวน 0.71 ล้านบาท จึงส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยรับลดลงดังกล่าว
1.2 รายได้อื่นจานวน 2.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว 1.75 ล้านบาท ( ปีที่แล้ว
0.66 ล้านบาท ) จากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ ขายจานวน 0.44 ล้านบาท และ
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินจานวน 1.28 ล้านบาท
1.3 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสิ้น 4.29 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วจานวน
0.86 ล้านบาท (ปีที่แล้ว : 5.15 ล้านบาท ) โดยลดลงจากค่าใช้จ่ายในการสรรหาธุรกิ จใหม่จานวน
0.92 ล้านบาท
1.4 ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วทั้งจานวน (ปีที่แล้ว :
1.36 ล้านบาท) โดยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนชั่วคราวปีที่แล้วเกิดจากที่บริษัทได้ลงทุน
ในกองทุนเปิ ด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเซียส อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 3M2 (1ENHANCED3M2) และ
กองทุน (1ENHANCED3M2) ดังกล่าว ได้ลงทุนในตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จากัด
(มหาชน) ต่อมาบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จากัด (มหาชน) ผิดนัดชาระหนี้ตามตั๋วแลกเงิน เนื่องจาก
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง บริษัทจึงได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนชั่วคราวตามสัดส่วนการ
ลงทุนจานวน 1.36 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินการทางกฎหมาย
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1.5 กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จานวน 2.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว จานวน
3.51 ล้านบาท (ปีที่แล้ว : ขาดทุน 0.85 ล้านบาท) เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียด
ข้างต้น
1.6 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม 0.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วจานวน 0.46 ล้านบาท
( ปีที่แล้ว : บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 0.15 ล้านบาท ในขณะที่มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้จานวน 0.27
ล้านบาท จึงแสดงยอดเป็นรายได้ภาษีเงินได้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจานวน 0.12 ล้านบาท )
1.7 บริษัทมีผลกาไรสุทธิ 2.05 ล้านบาท ผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว 2.78
ล้านบาท (ปีที่แล้ว : ขาดทุนสุทธิ 0.73 ล้านบาท) หรือ กาไรสุทธิต่อหุ้น 0.137 บาท ( ปีที่แล้ว :
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.049 บาท )
และในไตรมาสนี้บริษัทมีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งเป็นผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้รวมทั้งสิ้น 0.42 ล้านบาท สรุปแล้วบริษัทมีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาหรับไตรมาสนี้รวมทั้งสิ้น 1.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว จานวน 2.26 ล้านบาท (ปีที่แล้ว :
ขาดทุน 0.63 ล้านบาท)
2. งบแสดงฐำนะกำรเงิน
รายงานฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจานวน 1,327.71
ล้านบาท โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในรูปของเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 1,172.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.28 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมจานวน 3.39 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินปันผล
ค้างจ่ายจานวน 1.93 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจานวน 0.43 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจานวน 0.55
ล้านบาท รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า จานวน 0.41 ล้านบาท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอการนาส่งกรมสรรพากร
จานวน 0.07 ล้านบาท บริษัทมีส่ว นของผู้ถือหุ้นรวม 1,324.31 ล้านบาท รวมหนี้สิ นและส่วนของผู้ ถือหุ้ น
จานวน 1,327.71 ล้านบาท
จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ชาติชาย พานิชชีวะ ลงนามแล้ว
( นายชาติชาย พานิชชีวะ)
กรรมการผู้จัดการ
2

