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เรือง คาํอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ สาํหรับปีสินสุดวนัท ี  ธนัวาคม  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอชีแจงผลการดาํเนินงานสําหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 

 ดงันี 

  

ภาพรวมการดําเนินธุรกจิ 

สรุปภาพรวมปี  บริษทัมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง เท่ากบั , .  ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิ เท่ากบั .  

ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ เท่ากบั . % มูลค่างานทียงัไม่ส่งมอบ ณ วนัที  ธนัวาคม  มีมูลค่าเท่ากบั .  

ลา้นบาท ซึงจะทยอยรับรู้เป็นรายไดใ้นช่วงเวลาไม่เกิน  เดือน 

 

งบกาํไรขาดทุน 

งบกาํไรขาดทุน 
ปี  ปี  เพมิขนึ (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 1,251.00 100.00% 1,343.62 98.30% (92.62) (6.89%) 

รายไดจ้ากการให้บริการ - 0.00% 23.18 1.70% (23.18) (100.00%) 

รวมรายได้ 1,251.00 100.00% 1,366.80 100.00% (115.80) (8.47%) 

ตน้ทุนงานรับเหมาก่อสร้าง 1,156.21 92.42% 1,231.36 90.09% (75.15) (6.10%) 

ตน้ทุนงานบริการ - 0.00% 21.49 1.57% (21.49) (100.00%) 

รวมต้นทุนงาน 1,156.21 92.42% 1,252.85 91.66% (96.64) (7.71%) 

กาํไรขันต้น 94.79 7.58% 113.95 8.34% (19.16) (16.81%) 

รายไดอื้น 15.00 1.20% 13.68 1.00% 1.32 9.65% 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 67.07 5.36% 66.01 4.83% 1.06 1.61% 

ตน้ทุนทางการเงิน 4.56 0.36% 6.71 0.49% (2.15) (32.04%) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน

กิจการร่วมคา้ 1.45 0.12% 1.24 0.09% 0.21 16.94% 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 9.59 0.77% 12.24 0.90% (2.65) (21.65%) 

กาํไรสําหรับงวด 30.02 2.40% 43.91 3.21% (13.89) (31.63%) 

อตัรากําไรขันต้น (%) 7.58% 8.34%   

อตัรากําไรสุทธิ(%) 2.37% 3.18%   

 



 

 

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    

รายไดร้วมปี  มีมูลค่าเท่ากบั , .  ลา้นบาท ลดลง . %  เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนเนืองจาก

มีสดัส่วนการรับรู้รายไดโ้ครงการทีลดลง ซึงมีรายละเอยีดดงัต่อไปนี 

   

รายได้ 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง มีมูลค่าเท่ากบั , .  ลา้นบาท หรือลดลง . % เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า แบ่งเป็นรายไดจ้าก

โครงการต่อเนือง .  ลา้นบาท และรายไดจ้ากโครงการใหม่ .  ลา้นบาท รายไดท้ีลดลงเนืองมาจากสัดส่วนการรับรู้

รายไดร้ับเหมาก่อสร้างจากงานโครงการต่อเนืองลดลง ทงันีรายไดภ้าครัฐบาลและภาคเอกชนคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการ

รับเหมาก่อสร้าง เท่ากบั % และ % ตามลาํดบั 

รายได้จากการให้บริการ เนืองจากสัญญางานใหบ้ริการจดัเก็บและกาํจดัขยะมูลฝอยทีสินสุดลงเมือไตรมาส /  บริษทัจึงไม่

มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการอกี 

รายได้อืน  มีมูลค่าเท่ากบั .  ลา้นบาท หรือเพมิขึน . % เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า เนืองจากปี  มีรายไดจ้ากดอกเบียเงิน

ฝากเพิมขึนเนืองจากเงินทีระดมทุนจาก IPO และกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเพิมขึน 

  

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย   

ต้นทุนงานรับเหมาก่อสร้าง  มีมูลค่าเท่ากบั , .  ลา้นบาท โดยตน้ทุนลดลงตามสดัส่วนงานโครงการทีรับรู้รายไดล้ดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  มีมูลค่าเท่ากบั .  ลา้นบาท หรือเพิมขึน . % เมือเทียบกับปีก่อนหน้า ค่าใชจ่้ายทีเพิมขึนจาก

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน ตลอดจนค่าทปีรึกษาต่างๆ และการประชาสัมพนัธ์ 

ต้นทุนทางการเงิน มีมูลค่าเท่ากบั .  ลา้นบาท หรือลดลง . % เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยตน้ทุนทางการเงินลดลง 

เนืองจากงานเอกชนส่วนใหญ่สามารถเรียกชาํระหนีไดเ้ร็ว ทาํใหภ้าระดอกเบียและค่าธรรมเนียมจากทางธนาคารลดลง 
 

กาํไรขนัต้น และกาํไรสุทธ ิ    

กาํไรขนัตน้ เท่ากบั .  ลา้นบาท อตัรากาํไรขนัตน้ต่อรายไดร้วมจากการดาํเนินงาน เท่ากบั . % ลดลงเมือเทียบกบัปีก่อน

หน้า เนืองจากมีตน้ทุนงานก่อสร้างทีสูงขึน กาํไรสุทธิเท่ากับ .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วมเท่ากับ 

. % ลดลงเมือเทียบกบัปีก่อนหน้าสาเหตุหลกัคือการรับรู้รายไดล้ดลงและอตัรากาํไรขนัตน้ลดลงตามทีกล่าวขา้งตน้  

 

 
 

 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

              นางพชัรินทร์  ธรรมถนอม 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 


