
ACC 005/2560 (มหาชน)
503 9
ถนนศรีอยุธยา  แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

14 กนัยายน 2560

3 ปี 2560 20
เรียน กรรมการ และผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

(มหาชน) และบริษัทย่อย (KSL) 3 ปี2560 (งวดเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2560) บริษัทมีผลกําไรสุทธิ 58
กําไรสทุธิ 93 ล้านบาท หรือลดลงเป็นร้อยละ 37

(1) 3
196,221 ตนั ลดลงเทียบกบั 202,451 ตนั

(2) (ไตรมาส 2 ปี 2560)
(ปี 2559)

ในไตรมาส 3 ส่งผลให้รายได้รวมจากการขายลดลง

(3) ธุรกิจเอทานอล ผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2560 มี

(4) ในไตรมาส 3 ปี 2560

(5) ในไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทมีการบนัทกึรายการพิเศษจากกําไ
45.22 ล้านบาท
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ส่งผลให้ในภาพรวม  ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 มีผลประกอบการลดลง อย่างไรก็ตามผลประกอบการ 9 เดือนปี
2560 (งวดเดือนพฤศจิกายน 2559 - เดือนกรกฎาคม 2560) บริษัทมีผลกําไรสุทธิ 81 1,151

635 ล้านบาท บริษัทมีสินทรัพย์รวม 44,714 รวม 27,428
ล้านบาท และส่วนของผู้ ถือหุ้น 17,286 (D/E Ratio) 1.59 และอตัรา
ส่วนของผู้ ถือหุ้น (IBD/Equity Ratio) 1.42

ขอแสดงความนบัถือ

(นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร์)

บริษัท จํากดั (มหาชน)
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