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เรื่อง   ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย 
        สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เอกสารแนบ  ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2561 
 
 ตามที่บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้น าส่งรายงานสอบทานและงบการเงินรวม
ระหว่างกาลของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับงวดสามเดือน และงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่ง
ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว  จึงใคร่ขอชี้แจงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 

 
      
 

   (นายกีซา เอมิล เพอราค)ี                                                                                         
        กรรมการผู้จัดการ 
 



  

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 



 
 

 
 

 

บริษัท สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน) 2 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2561 
 

 ข้อสรุปส ำคัญ 

 ด้านสุขภาพและความปลอดภัย: ไตรมาส 2 ป ี 2561 มีอุบัติเหตุที่ท าให้หยุดงานสำมครั้ง อย่างไรก็ตามเรามุ่งมั่นเร่ือง
ความปลอดภัยโดยมีเป้าหมายเร่ืองอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 

 รายได้: ในไตรมาส 2 ปี 2561 มีรายได้รวม จ านวน 296 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกันปีก่อนมีรายได้รวม 
จ านวน 233 ล้านบาท คร่ึงปีแรกของปี 2561 มีรายได้รวม จ านวน 549 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน
มีรายได้รวม จ านวน 505 ล้านบาท 

 EBITDA: ในไตรมาส 2 ปี 2561 มี EBITDA จ านวน 68 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน ที่มี EBITDA 
จ านวน 50 ล้านบาท คร่ึงปีแรกของปี 2561 มี EBITDA จ านวน 121 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
ที่มี EBITDA จ านวน 102 ล้านบาท 

 ก าไรสุทธิ: ในไตรมาส 2 ปี 2561 มีก าไรสุทธิ จ านวน 25 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมีก าไรสทุธ ิ
จ านวน 23 ล้านบาท คร่ึงปีแรกของปี 2561 มีก าไรสุทธิ จ านวน 46 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
มีก าไรสุทธิ จ านวน 48 ล้านบาท 

 ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ปนูขาว: ในไตรมาส 2 ปี 2561 มียอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ปนูขาว จ านวน 84,000 ตัน 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีกอ่น มีจ านวน 64,000 ตัน คร่ึงปีแรกของปี 2561 มียอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนขาว 
จ านวน 203,000 ตัน เปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัปีก่อน มีจ านวน 144,000 ตัน 

  
 
 
 



 
 

 
 

 

บริษัท สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน) 3 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2561 
 

คุณกีซ่า เพอราคี กรรมการผู้จัดการของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) ได้ให้ความเห็นวา่ 
“เรามีผลการด าเนนิงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องมาจากต้นปีจนถึงไตรมาสสอง ดา้นการด าเนนิงาน นอกเหนือจากการ
ซ่อมบ ารุงตามแผนของเตา 2 ในกลางเดือนมิถุนายน และการทดลองการผลิตของเตา 7 ปัจจุบันเราด าเนินการผลิต
เกือบเต็มก าลังของ 9 เตา ทั้งนี้รวมถึง 2 เตาที่ได้จากการควบรวมบริษัทสระบุรีปนูขาว ด้านการตลาดนัน้แข็งแกร่งขึ้น
ตามฤดูกาลน้ าตาลที่ยาวนานขึ้นและโครงการของโครงสร้างพืน้ฐาน ไดส้นบัสนุนตลาดหลักของบริษัท เช่น ตลาดเหล็ก
และการก่อสร้าง เศรษฐกิจของไทยยังคงดีกว่าที่คาดการณ์ ในขณะที่เราได้คาดการณป์ัจจัยที่สง่ผลต่อผลการ
ด าเนินงานที่ดีเกินคาดของบริษทัในคร่ึงปีแรก เราคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอีกครึ่งปีหลัง ส่วนของตน้ทุน
เราได้เผชิญกับแรงตา้นจากต้นทุนผนัแปรจากตน้ทุนเชื้อเพลิงที่ได้เพิ่มข้ึนในช่วงหลายเดือนทีผ่่านมาซึ่งสอดคล้องกบั
แนวโน้มปัจจบุันของตลาดเชื้อเพลิงแข็งทั่วไป การพัฒนาประสทิธิภาพของการด าเนนิงานที่เนน้เร่ืองของต้นทุนคงที่จะ
ลดความกดดันจากต้นทุนแปรผนัที่เพิ่มขึ้น และดว้ยแนวโน้มราคาที่สูงขึ้น เราคาดว่าบริษัทจะมอัีตราก าไรที่ดีต่อไป 
 

 แนวโน้มสถำนกำรณ์ในอนำคต 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 โตเกินความคาดหมายด้วยการเติบโตถึง 4.8% 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์การเติบโตส าหรับทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 4.5% และมีอัตราเงินเฟ้อเพียง 1-4% 
(1.2% ในไตรมาสที่ 2) ควบคู่ไปกับความไม่แนน่อนของการค้าโลก ดูเหมือนว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตรา
ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ าในอนาคต เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจในเดอืนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ไดช้ี้ให้เห็นถึงการ
ขยายตัวของการลงทนุและการบริโภคภาคเอกชน ยอดขายรถยนต์ในเดือนมิถุนายนเพิ่มข้ึน 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ซึ่งนับเปน็สถิติสงูสุดในรอบ 18 เดือน ซึ่งส่งผลให้ไตรมาสที่ 2 บริษัทมีก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเพิ่มข้ึน 24% จากปี
ก่อน 
 
จากฤดูกาลน้ ำตำลที่เตบิโตถึง 30% ดีกว่าปีที่ผา่นมาและส่วนอ่ืนของภาคเศรษฐกิจที่ใชปู้นขาวอยา่งมีนัยส าคัญได้
แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่โดดเด่น อุตสำหกรรมเหล็กขยายตวัอย่างต่อเนื่องเกินกว่า 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน ใน
ภาคกำรก่อสร้ำงมีการใช้คอนกรีตมวลเบาทีสู่งขึ้น สว่นในภาคเหมืองแรท่ี่ไม่ใช่เหล็ก ตลาดหลกัของบริษัทที่ส่งไปลาว
ยังคงแข็งแกร่ง โดยทั่วไปการเตบิโตของตลาดส่งออกไทยในช่วงคร่ึงปีแรกของ 2561 เพิ่มข้ึน 35% เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2560 
ราคาเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเนื่องตลอดช่วงครึ่งปีแรกและไตรมาสที ่ 2 บริษัทเลง็เห็นการยอมรับจากตลาดว่า
การผสมผสานคุณคา่ทีบ่ริษัท สุธากัญจน ์ ร่วมกับบริษทัสระบุรีปูนขาวเสนอให้กับลูกค้า เชน่ ความปลอดภัยในการ
จัดหาสินคา้อยู่ในระดับสูง การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การบริการด้านขนส่ง และตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่รวดเร็วได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ลูกค้าได้เล็งเห็นคุณค่าและให้ความส าคญัอย่างมาก 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

บริษัท สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน) 4 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2561 
 

 สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน  

สรุปข้อมลูฐำนะทำงกำรเงิน ส ำหรับงวดสำมเดือน ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2561 และ 30 มิถุนำยน 2560 ดังนี้: 

  

สรุปข้อมลูฐำนะทำงกำรเงิน ส ำหรับงวดหกเดือน ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2561 และ 30 มิถุนำยน 2560 ดังนี้: 

 

หมายเหตุ: ก าไรข้ันต้น = รายได้จากการขายและบริการ – ต้นทุนขายและบริการ (ไม่รวมรายได้อื่น) 

    Q2 2561 Q2 2560 YoY change YoY % change

หน่วย: ลา้นบาท

รายได้จากการขายและบรกิาร 292.69 231.08 61.61 27%
ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 0.00 0.00 0.00 0%

รายได้อ่ืน 3.03 2.10 0.94 45%

รวมรายได้ 295.72 233.17 62.55 27%
ต้นทุนขายและบรกิาร 208.23 159.63 48.60 30%

ก าไรข้ันต้น 84.46 71.44 13.01 18%
%ก าไรข้ันต้น 29% 31%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 51.73 44.75 6.98 16%

EBITDA 67.69 50.15 17.54 35%
EBITDA margin 23% 22%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย 31.94 21.36 10.58 50%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 35.76 28.79 6.97 24%
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ -5.22 -0.73 4.49 611%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ -5.80 -4.89 0.91 19%

ก าไรส าหรบังวด 24.74 23.17 1.57 7%
Earnings per share (บาท) 0.08 0.08 0.00 0%

    FY 2561 FY 2560 YoY change YoY % change

หน่วย: ลา้นบาท

รายได้จากการขายและบรกิาร 544.85 501.60 43.25 9%
ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 0.00 0.00 0.00 0%

รายได้อ่ืน 4.40 3.73 0.67 18%

รวมรายได้ 549.25 505.33 43.92 9%
ต้นทุนขายและบรกิาร 381.93 352.43 29.49 8%

ก าไรข้ันต้น 162.92 149.16 13.76 9%
%ก าไรข้ันต้น 30% 30%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 104.37 94.76 9.61 10%

EBITDA 121.44 102.34 19.10 19%
EBITDA margin 22% 20%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย 58.49 44.20 14.29 32%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 62.95 58.14 4.81 8%
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ -7.49 -1.26 6.23 493%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ -9.69 -8.70 1.00 11%

ก าไรส าหรบังวด 45.77 48.18 -2.41 -5%
Earnings per share (บาท) 0.15 0.16 -0.01 -5%



 
 

 
 

 

บริษัท สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน) 5 
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3.1. การวิเคราะหผ์ลประกอบการ 

ปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เป็นไปทางด้านบวกคือ ปริมาณการขายที่
เพิ่มข้ึน (เนื่องจากความต้องการของตลาดประกอบกับการซื้อกิจการบริษัทสระบุรปีูนขาว) ซึ่งส่งผลให้รายได้
เพิ่มข้ึน 27% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ปริมาณการขายปูนขาวในไตรมาสนี้เพิ่มข้ึน 20,000 ตันเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปทีี่แล้วในเฉพาะบริษทัสุธากัญจน์ และเพิ่มข้ึนอีก 26,000 ตันจากบรษิัทสระบุรปีูนขาว 
รายได้ส่วนนี้เกิดจากการใช้ก าลงัการผลิตที่เพิ่มข้ึน 50,000 ตัน (เตาใหม่ 7 เร่ิมด าเนินการในหว้ยป่าหวายในช่วง
ไตรมาสที ่1) และก าลังการผลติที่ได้จากการควบรวมกิจการสระบุรปีูนขาวเมื่อวันที่ 19 มนีาคม เช่นเดียวกับไตร
มาส 1 ที่รายได้มาจากธุรกิจหลัก ซึ่งรายได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนัยส าคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปีที่แล้ว
รายได้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์มีสัดส่วนทีสู่ง (54 ล้านบาท) และมีส่วนแบ่งก าไรข้ันต้น (30 ล้านบาท) 
ที่สูงเช่นกนั เรายังคงคาดวา่ Golden Lime Engineering จะมีส่วนชว่ยในการเติบโตของรายได้ในปี 2561 ด้วย
โอกาสที่มีอยู่จ านวนมาก แนวโน้มที่คล้ายคลึงกันได้สะท้อนในผลการด าเนนิงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 โดย
ปริมาณการขายที่เพิ่มข้ึนส่งผลท าให้รายได้เพิ่มข้ึน 9% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไตรมาส 2 สูงขึน้เมื่อเปรียบเทียบยอดเงินกับปีก่อน อย่างไรก็ตามหากเทียบเปน็
สัดส่วนต่อยอดขายนั้น มีสัดส่วนที่ลดลง 1% สาเหตุหลักจากการท างานร่วมกันจากการควบรวมกับบริษัทสระบุรี
ปูนขาวเริ่มส่งผลบวก ส าหรับครึ่งปีแรกของปี 2561 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 สัดส่วนค่าใช้จา่ยการขาย
และบริหารต่อรายไดน้ั้นคงที่ ต้นทุนขายเพิ่มข้ึนจากอัตราเงินเฟ้อตามปกติของเชื้อเพลิง และการเพิ่มข้ึนนี้จะ
ยังคงส่งผลต่อไปถึงปลายปีและต้นปี 2562 ด้านการปรบัแผนผังโรงงานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนั้น
คาดว่าจะส่งผลต่อการประหยัดค่าใช้จ่ายการขนส่งและค่าไฟในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อแผนการปฏิบัติงานมี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมั่นคง  
ในไตรมาส 2 EBITDA เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มข้ึน 35% เนื่องจาก
ผลบวกจากปริมาณการขายที่เพิม่ขึ้น ผลกระทบจากปริมาณการขายจะลดลงเมื่อเทียบกับ EBITDA คร่ึงปีนี้กับ
คร่ึงปีก่อน (เนื่องจากมีการรวมกิจการกับบริษัทสระบุรีปนูขาวตั้งแต่วันที ่19 มีนาคมเป็นตน้มา) แต่ยงัคงเพิ่มขึ้น
ถึง 19% โดยไม่ได้รวมยอดขายจากเคร่ืองจักรและอุปกรณ์จาก Golden Lime Engineering ในปี 2561 เมื่อ
เปรียบเทียบผลการด าเนนิงานแค่ธุรกิจหลักกับปีก่อน EBITDA นั้นเพิ่มข้ึนมากกวา่ 50% ในส่วนของผลกระทบ
จากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงต่อการส่งออกยังคงมีผลต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเงินดอลลารไ์ด้แข็งค่าขึ้นเมื่อเร็วๆนี้
และกลับขึ้นมาสงูกว่า 33 บาท การลงทุนในด้านทรัพยากรมนุษย์จะยงัคงด าเนินต่อไปในปี  2561 เนื่องจาก
บริษัทเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาสนี้ได้รับผลดี
จากการรวมกันกับบริษัทสระบรุีปูนขาวและไดส้่งผลในเชิงบวก 
การเร่ิมก าลังการผลิตเตาใหม่ที ่ ต าบลห้วยปา่หวายในไตรมาส 1 ได้เพิ่มสินทรัพย์ถาวรของบริษัทสุธากัญจน์
จ านวน 200 ล้านบาท ประกอบกับค่าเสื่อมราคาในช่วงครึ่งปแีรกและไตรมาส 2 ของปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วอยา่งมี
นัยส าคัญ 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มข้ึนตามคาดหมาย สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ 330 ล้านบาทที่ใช้ในการ
ซื้อกิจการสระบุรีปูนขาว 
ภาษีเงินได้เพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากรายได้ก่อนภาษีที่เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 
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เมื่อรวมผลกระทบจากค่าเสื่อมราคา, ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงนิไดท้ี่เพิ่มข้ึน การเพิ่มข้ึนของ EBITDA 
ไม่ได้เพิ่มข้ึนเปน็สัดส่วนเดียวกนักับก าไรสุทธิ อย่างไรก็ตามก าไรสุทธิในไตรมาส 2 ยังคงสงูกว่าไตรมาส 2 ปีก่อน 
เนื่องจากได้รับผลจากสระบุรปีนูขาวเต็มช่วงไตรมาส และแนวโน้มนี้จะยังคงมีต่อเนื่องไปในอนาคต 

3.2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวมเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มข้ึนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จากการเริ่มด าเนินการของเตา 7 และสินทรัพย์
ส่วนเพิ่มจากการซื้อกิจการสระบุรปีูนขาว 
หนี้สินรวม ในขณะที่เงินกู้ระยะสั้นเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย หนี้สินระยะยาวเพิ่มข้ึนเนื่องจากเงินกู้ระยะยาว 
330 ล้านบาทที่ใช้ในการซื้อกิจการสระบุรปีนูขาว ได้ส่งผลกระทบต่อหนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มข้ึนตามผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นจากก าไรสุทธิที่เพิ่มข้ึน 
 

สรุปข้อมูลแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ 30 มิถุนำยน 2561 เปรียบเทียบ กับ 31 ธันวำคม 2560: 

 

 

 

 

3.3. การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดในไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 64  ล้านบาท เพิ่มข้ึน 14 ล้านบาทจาก ณ สิ้น
ไตรมาส1 ที่มีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 50 ลา้นบาท เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานลดลง เนื่องจากรายไดจ้ากเคร่ืองจักรและอุปกรณ์จาก Golden Lime 
Engineering ลดลง อย่างไรก็ตามเราคาดการณ์วา่จะได้รับส่วนแบ่งนี้ในครึ่งปี 2561 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนตดิลบ มีสาเหตุหลักมาจากการซือ้กิจการสระบุรปีูนขาว (320 ล้านบาท) ประกอบ
กับการลงทนุใน Capex ถึงแม้วา่การลงทนุใน Capex ไดล้ดลงอย่างมีนัยส าคัญจากช่วงเดียวกนัปีก่อน ในช่วง
คร่ึงหลังของปี 2561 จะมีการปรับปรุงเตาเผาซึง่จะต้องมีการลงทุนใน Capex ประมาณ 30 ล้านบาท แต่
อย่างไรก็ตามการปรับปรุงเตาเป็นไปตามแผนการและมีการจัดตั้งงบประมาณไว ้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มข้ึนจากการกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อใช้ในการซื้อกิจการสระบุรปีูนขาว 
 
 
 

 หน่วย: ลา้นบาท 30th Jun 2018 31st Dec 2017 YoY change YoY % change

สนิทรพัยห์มุนเวียนรวม 516.22 370.45 145.76 39%

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียนรวม 942.28 612.03 330.24 54%

สนิทรพัยร์วม 1458.49 982.48 476.01 48%

หน้ีสนิหมุนเวียนรวม 515.87 332.51 183.36 55%

หน้ีสนิไม่หมุนเวียนรวม 346.47 69.46 277.00 399%

หน้ีสนิรวม  862.34 401.97 460.37 115%

สว่นของผู้ถือหุน้รวม 596.15 580.51 15.64 3%

หน้ีสนิและสว่นของผู้ถือหุน้รวม 1458.49 982.48 476.01 48%
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สรุปข้อมูลกระแสเงินสด ณ 30 มิถุนำยน 2561 และ 30 มิถุนำยน 2560: 

 
  

 

 

 

 อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

 

Note:  1) Net Debt = Interest bearing liabilities – cash and cash equivalents  
2) Leverage Q2 and FY use annualized EBITDA 
3) ROFA = (Net profit + Depreciation)/ Average (Q2 2018 and Q4 2017) of property, plant and equipment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Geza Perlaki  Mr. Krishnan Subramanian Aylur 

Authorized Director  Authorized Director 

หน่วย: ลา้นบาท Q2 YTD 2561 Q2 YTD 2560 YoY change YoY % change

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 50.34 96.78 -46.44 -48%
เงนิสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 27.24 38.48 -11.24 -29%
เงนิสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -350.57 -33.35 317.22 951%

เงนิสดสทุธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ 336.71 11.25 325.47 2894%
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สทุธิ 13.38 16.38 -3.00 -18%
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 63.72 113.16 -49.44 -44%

Q2 2561 Q2 2560 FY 2561 FY 2560

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุน้ (ROE) 17% 16% 16% 16%
อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) 8% 10% 7% 10%
อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยถ์าวร (ROFA) 35% 33% 32% 34%

อัตราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นผู้ถือหุน้ (เท่า) 1.45 0.64 1.45 0.64
Net Debt/Equity Ratio 1.11 0.22 1.11 0.22
Leverage (Net Debt/EBITDA) 2.45 0.66 2.73 0.65


