บริ ษทั สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1607A ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทร 0-2041-8162, 0-2254-9877 เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 0107548000242

ที่ EC0029/2561
วันที่ 14 สิ งหาคม 2561
เรื่ อง

ชี้แจงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ไตรมาส 2/2561 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริ ษทั สตาร์ ยูนิเวอร์ แซล เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย ได้นาํ ส่ งงบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผา่ นการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้ว บริ ษทั ฯ ขอชี้แจง
สาเหตุของผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เมื่อเปรี ยบเทียบกับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดงวดเดียวกันของปี 2560
สําหรับไตรมาส 2 ปี 2561 (งวด 3 เดือน) มีผลขาดทุนสุ ทธิ สาํ หรับงวด จํานวน 9.58 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตร
มาส 2/2560 ซึ่ งมีผลกําไรสุ ทธิ สาํ หรับงวด จํานวน 267.07 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ ลดลงจํานวน 276.65 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 103.59 ซึ่ ง เป็ นการเปลี่ ยนแปลงมากกว่า ร้ อยละ 20 นั้น บริ ษ ัทฯ ขอชี้ แ จงผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
-

รายได้จากการขายและบริ การ ลดลงจํานวน 0.15 ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 0.45 เมื่ อเที ยบกับปี ก่อน
เนื่องจากรายได้จากการผลิตและจําหน่ายสุขภัณฑ์ลดลง

-

ต้นทุนขายและบริ การ ลดลงจํานวน 3.15 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 12.76 เมื่อเที ยบกับปี ก่อน เนื่ องจาก
ต้นทุนการผลิตและจําหน่ายสุขภัณฑ์ลดลง

-

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ลดลงจํานวน 276.83 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 100 เมื่อเทียบ
กับปี ก่อน เนื่ องจากในปี 2560 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี่ แวร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

-

ค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลงจํานวน 7.25 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 98.11 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่ องจากไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการขายในส่วนของการจผลิตและจําหน่ายสุขภัณฑ์

-

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เพิ่มขึ้นจํานวน 14.18 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 129.14 เมื่อเทียบกับปี ก่อน

-

ต้นทุนทางการเงิน ลดลงจํานวน 0.07 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 2.57 เมื่อเทียบกับปี ก่อน

สําหรับไตรมาส 2 ปี 2561 (งวด 6 เดือน) มีผลขาดทุนสุ ทธิ สาํ หรับงวด จํานวน 18.56 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตร
มาส 2/2560 ซึ่ งมีผลกําไรสุ ทธิ สาํ หรับงวด จํานวน 257.12 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ ลดลงจํานวน 275.68 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 107.22 ซึ่ ง เป็ นการเปลี่ ยนแปลงมากกว่า ร้ อยละ 20 นั้น บริ ษ ัทฯ ขอชี้ แ จงผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
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-

รายได้จากการขายและบริ การ เพิ่มขึ้นจํานวน 14.22 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.47 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
เนื่ องจากรายได้จากการบริ หารจัดการขยะและรายได้จากการจําหน่ายและบริ การวิศวกรรมเพิ่มขึ้นจํานวน
71.30 ล้านบาท และรายได้จากการผลิตและจําหน่ายสุขภัณฑ์ลดลงจํานวน 57.59 ล้านบาท

-

ต้นทุนขายและบริ การ เพิ่มขึ้นจํานวน 31.98 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.95 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจาก
ต้นทุนการบริ หารจัดการขยะและต้นทุนจําหน่ ายและบริ การวิศวกรรมเพิ่มขึ้นจํานวน 69.08 ล้านบาท และ
ต้นทุนการผลิตและจําหน่ายสุขภัณฑ์ลดลงจํานวน 37.12 ล้านบาท

-

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ลดลงจํานวน 276.83 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 100 เมื่อเทียบ
กับปี ก่อน เนื่ องจากในปี 2560 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั สตาร์ ซานิ ทารี่ แวร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

-

รายได้อื่น เพิ่มขึ้น 15.78 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 421.93 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่ องจากดอกเบี้ยรับจาก
เงินให้กยู้ มื

-

ค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลงจํานวน 15.93 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 98.15 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการขายในส่วนของการจผลิตและจําหน่ายสุขภัณฑ์

-

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เพิ่มขึ้นจํานวน 16.09 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.65 เมื่อเทียบกับปี ก่อน

-

ต้นทุนทางการเงิน ลดลงจํานวน 0.93 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 17.06 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากมีการใช้
วงเงินที่ลดลง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ณั ฐพงศ์ ตังเดชะหิ รัญ
(นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิ รัญ)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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