ที่ บง. 026/2561
12 พฤศจิกายน 2561
เรื่ อง

ชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั แพนเอเซี ยฟุตแวร์ จากัด (มหาชน) ขอนาส่ งคาอธิ บายและวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน สาหรับงวด 3
เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้สอบทานแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 งบการเงิน
รวม ขาดทุนสุ ทธิ 6.32 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 1.47 ล้านบาท หรื อร้อยละ 18.81 ขาดทุน
สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ 8.09 ล้านบาท ลดลงจากช่ วงเดียวกันของปี ก่อน จานวน 1.74 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 17.71 โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
 ด้านรายได้

1.รายได้จากการขายและรายได้จากการรับจ้างผลิต รวม 197.10 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เป็ นเงิน 5.37 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.65 สาเหตุหลักเกิดจาก ORDER รับจ้างผลิต Brand KEEN ลดลง และ ยอดขาย
งานฉี ดชิ้นส่ วนพลาสติกลดลง
2.รายได้อื่น จานวน 7.25 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน มีจานวน 2.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จานวน 4.48 ล้านบาท คิดเป็ น 162% สาเหตุหลักเกิดจาก ปรับปรุ งรายการค่าใช้จ่าย
ค้างนาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ด้านรายได้

1. รายได้จากการขายสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ รวม 3.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นเงิ น
1.67 ล้านบาท หรื อร้อยละ 76.19 สาเหตุหลักเนื่องจาก ขยายช่องทางการขายสิ นค้าในส่ วนของ Modern Trade
2. มีเงินปันผลรับ จากบริ ษทั อาภากร อุตสาหกรรม จากัด (บริ ษทั ย่อย) รวม 5.43 ล้านบาท
3. รายได้อื่น รวม 6.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อน เป็ นเงิ น 4.01 ล้านบาท หรื อร้อยละ
174.96 สาเหตุหลักเกิดจาก ปรับปรุ งรายการค่าใช้จ่ายค้างนาน
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 ด้านค่าใช้จ่าย

1. ต้นทุนขายและรับจ้างผลิตรวม 5.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน รวม 2.09 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 65.97 สาเหตุหลักเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการผลิตของธุ รกิจเกษตร
สรุ ปงบการเงิ นรวมของกลุ่มกิ จการขาดทุนสุ ทธิ สาหรับงวด 3 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 จานวน
6.32 ล้านบาท ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ จานวน 8.09 ล้านบาท คิดเป็ นผลขาดทุนสุ ทธิ ต่อหุ ้น 0.015 บาท ส่ วนงบ
การเงินเฉพาะกิจการมีผลกาไรสุ ทธิ 1.11 ล้านบาท คิดเป็ นผลกาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ 0.002 บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายสมมาต ขุนเศษฐ )
กรรมการผูจ้ ดั การ
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