
ACC 005/2559 (มหาชน)
503 9
ถนนศรีอยุธยา  แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

14 กนัยายน 2559

3 ปี 2559 20
เรียน กรรมการ และผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

(มหาชน) และบริษัทย่อย (KSL) 3 ปี 2559 (งวดเดือน
พฤษภาคม 2559 ถงึกรกฎาคม 2559)

รายได้จากการขายและการให้บริการใกล้เคียงกับไตรมาส 3

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 4,494
4,509 ล้านบาท โดย (1) ดลงจาก 236,561 ตนั เหลือ 210,069 ตนั แต่

14,150 บาทต่อตนั เป็น 15,039 บาทต่อตนั (2) มี
8,989 ตนั เป็น 29,230 10,803 บาทต่อตนั เป็น 14,810

บาทต่อตนั (3) ธุรกิจเอทานอล บริษัทมีปริมาณขายลดลงจาก 22.38 ล้านลิตร เหลือ 20.72 ล้านลิตร และมีราคาขายลดลง (4) ธุรกิจ

ของกลุ่ม มีปริมาณขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้า ลดน้อยลงจาก 85,876 MW-hr เหลือ 71,011 MW-hr และราคาขายมีการปรับตวัลดลง

22 เป็นร้อยละ 19

ในไตรมาส 3 ปี 2559 3,658 ล้านบาท (ไตรมาส 3
3,502 ล้านบาท) 1,007 ล้านบาท เหลือ 836 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17

ใหญ่มาจาก (1) (2) ธุรกิจเอทานอลมีต้นทุนการผลิต
ใก (3) ธุรกิจไฟฟ้า โรงไฟฟ้า สาขาบอ่พลอย มี
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อัตรากาํไรสุทธิลดลง ร้อยละ 62

ในไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารใกล้เคียงกบัไตรมาส 3
มีต้นทุนทางการเงินลดลงจาก 205 ล้านบาท เป็น 185 ล้านบาท ส่งผลให้ในภาพรวม ผลประกอบการ 3 เดือน (พฤษภาคม 2559 -
กรกฎาคม 2559) บริ 228 ล้านบาท เป็น 87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62 และ
ผลประกอบการ 9 เดือน (พฤศจิกายน 2558 - กรกฎาคม 2559) 1,088 ล้านบาท
เป็น 615 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43

ขอแสดงความนบัถือ

(นายจํารูญ ชินธรรมมติร์)

บริษัท จํากดั (มหาชน)
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