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         วนัที  พฤศจิกายน  

 

เรือง คาํอธบิายและวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวด  เดือนสินสุดวนัที  กนัยายน  

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอชีแจงผลการดาํเนินงานงวด  เดือนสินสุดวนัท ี  กนัยายน 

 ดงันี 

ภาพรวมการดําเนินธุรกจิ 

สรุปภาพรวมไตรมาส /  บริษทัมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง เท่ากบั .  ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิ เท่ากบั 

.  ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ เท่ากบั . % มูลค่างานทียงัไม่ส่งมอบ ณ วนัที  กนัยายน  มีมูลค่าเท่ากับ 

.  ลา้นบาท  

งบกาํไรขาดทุน สําหรับไตรมาส  ปี  และ งวดเก้าเดือนของปี  

งบกาํไรขาดทุน 

ไตรมาส 

3/2561 

ไตรมาส 

3/2560 

เพมิขนึ 

(ลดลง) 

 

งวดเก้าเดือน  

ปี 2561  

งวดเก้าเดือน 

ปี 2560 

เพมิขึน 

(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 332.07 359.95 (7.75%) 954.80 938.08 1.78% 

รายไดจ้ากการให้บริการ - 7.78 (100.00%) - 23.18 (100.00%) 

รวมรายได้ 332.07 367.73 (9.70%) 954.80 961.26 (0.67%) 

ตน้ทุนงานรับเหมาก่อสร้าง 309.74 325.73 (4.91%) 879.78 857.98 2.54% 

ตน้ทุนงานบริการ - 7.09 (100.00%) - 21.49 (100.00%) 

รวมต้นทุนงาน 309.74 332.82 (6.93%) 879.78 879.47 0.04% 

กาํไรขันต้น 22.33 34.91 (36.04%) 75.02 81.79 (8.28%) 

รายไดอื้น 2.76 6.30 (56.19%) 9.47 11.27 (15.97%) 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 14.50 20.42 (28.99%) 51.29 51.07 0.43% 

ตน้ทุนทางการเงิน 1.31 2.10 (37.62%) 3.43 5.31 (35.40%) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน

ในกิจการร่วมคา้ 0.38 0.31 22.58% 1.09 0.88 23.86% 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 2.04 3.87 (47.29%) 7.48 8.17 (8.45%) 

กาํไรสําหรับงวด 7.62 15.13 (49.64%) 23.38 29.39 (20.45%) 

อตัรากําไรขันต้น (%) 6.72% 9.70%   7.86% 8.72%   

อตัรากําไรสุทธิ(%) 2.28% 4.05%   2.42% 3.02%   

 



 

 

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 

   www.cmrd.co.th     E-mail  chiangmairimdoi@cmrd.co.th,    Facebook / Chiangmai Rimdoi 
        164/34-36  CHANGKLAN RD.,  A.MUANG  CHIANGMAI  THAILAND.  TEL. (053) 271-420, 272-429    FAX.(053) 818465 

    / -   ถนนชา้งคลาน ตาํบลชา้งคลาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  โทร.( ) - , 272-429, แฟกซ์.( )  

รายได้รวม    

รายไดร้วมไตรมาส /  มีมูลค่าเท่ากบั .  ลา้นบาท ลดลง . %  เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ซึงมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี   

รายได้ 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง มีมูลค่าเท่ากบั .  ลา้นบาท หรือลดลง . % เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

แบ่งเป็นรายไดจ้ากโครงการต่อเนือง .  ลา้นบาท และรายไดจ้ากโครงการใหม่ .  ลา้นบาท รายไดท้ีลดลงเนืองมาจาก

สดัส่วนการรับรู้รายไดจ้ากงานโครงการต่อเนืองลดลง ทงันีรายไดภ้าครัฐบาลและภาคเอกชนคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการ

รับเหมาก่อสร้าง เท่ากบั % และ % ตามลาํดบั 

รายได้จากการให้บริการ เนืองจากสัญญางานใหบ้ริการจดัเก็บและกาํจดัขยะมูลฝอยทีสินสุดลงเมือไตรมาส /  บริษทัจึงไม่

มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

รายได้อืน  มีมูลค่าเท่ากบั .  ลา้นบาท หรือลดลง . % เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า เนืองมาจากมีรายได้

จากดอกเบียเงินฝากลดลง   

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย   

ต้นทุนงานรับเหมาก่อสร้าง  มีมูลค่าเท่ากบั .  ลา้นบาท โดยตน้ทุนลดลงตามสดัส่วนงานโครงการทีรับรู้  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  มีมูลค่าเท่ากบั .  ลา้นบาท หรือลดลง . % เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เนืองจาก

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังานลดลง 

 ต้นทุนทางการเงิน  มีมูลค่าเท่ากบั .  ลา้นบาท หรือลดลง . % เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยตน้ทุนทาง

การเงินลดลง เนืองจากบริษทัใช้เงินหมุนเวียนภายในกิจการจากเงินทีไดจ้ากการระดมทุน IPO จึงใชสิ้นเชือจากสถาบนัการเงิน

ลดลง 

กาํไรขนัต้น และกาํไรสุทธ ิ    

กาํไรขนัตน้ เท่ากบั .  ลา้นบาท อตัรากาํไรขนัตน้ต่อรายไดร้วมจากการดาํเนินงาน เท่ากบั . % กาํไรสุทธิเท่ากบั .  

ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วมเท่ากบั . %  

 

 
 

 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

              นางพชัรินทร์  ธรรมถนอม 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 

 

 

 


