ที่ CK-17-0000-AFD(AC)-L-0034
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
เรื่อง

คําชี้แจงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

เรียน

กรรมการและผูจ ัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการดําเนินงานรวมและฐานะทางการเงินรวม สําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ของบริษัทและบริษัทยอย ดังนี้
งบกําไรขาดทุน
หนวย: ลานบาท
รายไดรับเหมากอสรางและการขายวัสดุ
รายไดอื่น
รวมรายได
ตนทุนในการรับเหมากอสรางและการขายวัสดุ
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัท
รวม คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบคุ คล
กําไรสุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทยอย

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2560

การเปลี่ยนแปลง

31 มีนาคม 2559

จํานวนเงิน

รอยละ

8,064.50
279.56
8,344.06
7,441.37
416.21
7,857.58

8,986.45
99.99
9,086.44
8,204.46
415.86
8,620.32

(921.95)
179.57
(742.38)
(763.09)
0.35
(762.74)

(10.26)
179.59
(8.17)
(9.30)
0.08
(8.85)

486.47
196.32
(366.19)
(11.92)
304.68
301.86

466.13
149.11
(237.84)
(52.48)
324.92
304.72

20.34
47.21
(128.35)
40.56
(20.24)
(2.86)

4.37
31.65
53.97
(77.30)
(6.23)
(0.94)

2.82

20.20

(17.38)

(86.01)

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน บริษัทและบริษทั ยอยมีกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทจํานวน

301.86

ของบริษัทสําหรับไตรมาสที่ 1 ป ลานบาท ลดลง 2.86 ลานบาทจากชวงเดียวกันของปกอนหนา คิดเปนรอยละ 0.94 แม
2560 มีจํานวน 301.86 ลานบาท กําไรขั้นตนลดลงเมื่อเทียบกับปกอนหนา แตมีรายไดอื่นเพิ่มขึ้น สงผลใหกาํ ไรสุทธิสวน
ลดลง 2.86 ลานบาท คิดเปน ที่เปนของผูถือหุน ของบริษัทใกลเคียงกับชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 0.94
รายไดจากการรับเหมากอสราง

บริษัทและบริษทั ยอยมีรายไดจากการรับเหมากอสรางและการขายวัสดุรวม

8,064.50

และการขายวัสดุสําหรับไตรมาส ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.65 ของรายไดรวม ลดลง 921.95 ลานบาทจากปกอนหนา
ที่ 1 ป 2560 มีจํานวน 8,064.50 คิดเปนรอยละ 10.26 เนื่องจากบางโครงการใกลเสร็จสิ้นงานกอสรางแลว เชน โครงการ
ลานบาท ลดลง 921.95 ลานบาท กอสรางรถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ – ราษฎรบูรณะ สัญญา 4 โครงการกอสรางรถไฟฟา
สายสีน้ําเงินสวนตอขยาย สัญญา 2 สนามไชย-ทาพระ โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสี
คิดเปนรอยละ 10.26
เขียว

แบริ่ง-สมุทรปราการ

โครงการกอสรางทางพิเศษศรีรชั -วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร เปนตน
ตนทุนในการรับเหมากอสราง

บริษัทและบริษทั ยอยมีตนทุนในการรับเหมากอสรางและการขายวัสดุรวม

7,441.37

สําหรับ ลานบาท ลดลง 763.09 ลานบาทจากชวงเดียวกันของปกอนหนา คิดเปนรอยละ 9.30
ไตรมาสที่ 1 ป 2560 มีจํานวน เนื่องจากบางโครงการใกลเสร็จสิ้นงานกอสรางแลว บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรขั้นตน
7,441.37 ลานบาท ลดลง 763.09 623.13 ลานบาท ลดลง 158.86 ลานบาทจากชวงเดียวกันของปกอนหนา คิดเปนรอยละ
และการขายวัสดุ

ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.30

20.31 และมีอัตรากําไรขั้นตนสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2560 เทากับรอยละ 7.73 ลดลงจาก
ไตรมาสที่ 1 ป 2559 ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 8.70

รายไดอ่ืนสําหรับไตรมาสที่ 1 ป บริษัทและบริษทั ยอยมีรายไดอนื่ จํานวน 279.56 ลานบาท เพิ่มขึ้น 179.57 ลานบาทจาก
2560 มีจํานวน 279.56 ลานบาท ชวงเดียวกันของปกอนหนา คิดเปนรอยละ 179.59 เปนผลมาจากดอกเบี้ยรับจากบริษัท
เพิ่มขึ้น 179.57 ลานบาท คิดเปน ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด ตามสัญญาใหกูยืมซึ่งลงนามในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
รอยละ 179.59
คาใชจายในการบริหารสําหรับ

บริษัทและบริษทั ยอยมีคาใชจา ยในการบริหาร จํานวน 416.21 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.35

ไตรมาสที่ 1 ป 2560 มีจํานวน

ลานบาทจากปกอ นหนา คิดเปนรอยละ 0.08

416.21 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.35
ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.08

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงิน

บริษัทและบริษทั ยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 196.32 ลานบาท

ลงทุนในบริษัทรวมสําหรับ

บาท เพิ่มขึ้น 47.21 ลานบาทเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอ นหนา คิดเปนรอยละ

ไตรมาสที่ 1 ป 2560 มีจํานวน

77.30 เนื่องจากการเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด

196.32 ลานบาท เพิ่มขึ้น 47.21

(มหาชน) ในป 2559

ลานบาท
คาใชจายทางการเงินสําหรับ

บริษัทและบริษทั ยอยมีคาใชจา ยทางการเงินจํานวน 366.19 ลานบาท เพิ่มขึ้น 128.35

ไตรมาสที่ 1 ป 2560 มีจํานวน

ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา คิดเปนรอยละ 53.97 เนื่องจากในป

366.19 ลานบาท เพิ่มขึ้น 128.35 2559 บริษัทตั้งพักคาใชจายทางการเงินบางสวน ตามจํานวนที่บริษัทยอยของบริษัทคาดวา
ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.97 จะไดรับการชดเชยจากผูวาจางในอนาคต
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ

บริษัทและบริษทั ยอยมีภาษีเงินไดนิติบคุ คลจํานวน 11.92 ลานบาท ลดลง 40.56 ลานบาท

ไตรมาสที่ 1 ป 2560 มีจํานวน

เมื่อเทียบกับปกอ นหนา คิดเปนรอยละ 77.30 เนื่องจากกําไรสุทธิในงวดนี้สวนใหญมา

11.92 ลานบาท ลดลง 40.56

จากบริษัทยอยซึง่ ไดรับยกเวนภาษีเงินได

ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.30
งบแสดงฐานะทางการเงิน

การเปลี่ยนแปลง
31 มีนาคม 2560

หนวย: ลานบาท
สินทรัพย
หนี้สิน
สวนของผูถือหุน

90,873.82
68,875.48
21,998.34

31 ธันวาคม 2559
94,928.37
73,074.05
21,854.32

จํานวนเงิน
(4,054.55)
(4,198.57)
144.02

รอยละ
(4.27)
(5.75)
0.66

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 90,873.82 ลานบาท ลดลง

มีนาคม 2560 มีจํานวน

จากสิ้นปกอนหนา 4,054.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.27 สวนใหญมาจากการลดลงของ

90,873.82 ลานบาท ลดลงจากป

เงินสดที่นําไปชําระเงินกูยืม และการลดลงของลูกหนี้การคาเนื่องจากไดรับชําระคางาน

กอนหนารอยละ 4.27

จากผูวาจาง

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 68,875.48 ลานบาท ลดลง

2560 มีจํานวน 68,875.48

จากสิ้นปกอนหนา 4,198.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.75 เนื่องจากการชําระคืนเงินกูยืม

ลานบาท ลดลงจากปกอนหนา

จากสถาบันการเงิน

รอยละ 5.75

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษทั ยอยมีสวนของผูถ ือหุนรวม 21,998.34

มีนาคม 2560 มีจํานวน

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 144.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.66 สวนใหญมาจาก

21,998.34 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ผลประกอบการของบริษัทยอย
ปกอนหนารอยละ 0.66
ในไตรมาสที่ 1 ป 2560 มีเงินสด ในไตรมาสที่ 1 ป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

จํานวน 626.52 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดรับชําระคางานจากผูว าจางเพิ่มขึ้น มีเงินสดใช

จํานวน 626.52 ลานบาท เงิน ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 867.33 ลานบาท สวนใหญมาจากการลงทุนในบริษัทรวม
และเงินลงทุนชั่วคราวและมีเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 3,052.53 ลานบาท โดยมา
สดใชไปในกิจกรรมลงทุน
จํานวน 867.33 ลานบาท และ จากการลดลงของเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ทําใหมีเงินสดสุทธิลดลง3,373.26 ลานบาท
เงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหา
เงินจํานวน 3,052.53 ลานบาท
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวน

บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม

ของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เทากับ 1.32 เทา ลดลง เมื่อเทียบกับสิ้นปกอ นหนาซึ่งเทากับ 1.33 เทา โดยอัตราสวน
2560 เทากับ 1.32 เทา ลดลงจาก หนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนดังกลาวยังต่ํากวาเงื่อนไขของการออกเงินกูหุนกูซ ึ่ง
ปกอนหนา ซึ่งเทากับ 1.33 เทา

กําหนดไวไมเกิน 3.00 เทา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ มริตตนะพร) (นายอนุกูล ตันติมาสน)
กรรมการ

