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1.บทสรุปผู้บริหำร 

 ปัจจบุนับรษิัทด ำเนินโครงกำรขดุ ขนดินและถ่ำนหินภำยใต ้2 โครงกำรหลกั คือโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 8 
และโครงกำรเหมืองหงสำ โดยในไตรมำส 1/2565 บรษิัทมีก ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 326  ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 139 ลำ้นบำท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 74 จำกไตรมำส 4/2564 ที่มีก ำไรขัน้ตน้ 187 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรปรบัลดลงของคำ่ซ่อมบ ำรุงกำรเปล่ียน
สำยพำนท่ีเกิดขึน้ในไตรมำสที่แลว้ อย่ำงไรก็ดีตน้ทนุน ำ้มนักย็งัมกีำรปรบัเพิ่มขึน้ตำมตำมรำคำตลำดโลก ซึ่งรำคำน ำ้มนัท่ี
ปรบัเพิ่มขึน้ส่วนหนึ่งถกูชดเชยไดจ้ำกค่ำ K-Factor ที่ปรบัเพิ่มขึน้ในรำคำงำนจำกผูว้่ำจำ้ง ท ำใหใ้นไตรมำส 1/2565 บรษิัท
มีก ำไรสทุธิจ ำนวน 209 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกไตรมำสก่อนหนำ้จ ำนวน  167 ลำ้นบำท  หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 398 

ทั้งนีไ้ตรมำส 1/2565 บริษัทมีรำยไดร้วม 1,240 ลำ้นบำท ลดลง 141 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 10 เทียบกับไตรมำส 
4/2564 โดยโครงกำรเหมืองแม่เมำะมรีำยไดเ้พิ่มขึน้เล็กนอ้ยซึ่งเป็นไปตำมแผนงำนส่วนโครงกำรเหมอืงหงสำมีรำยไดล้ดลง
รอ้ยละ 28 เนื่องจำกพนกังำนจ ำนวนมำกตอ้งกกัตวัตำมมำตรกำรป้องกัน โควิด 19 ของรฐับำลและนำยจำ้งที่เข็มงวด ซึ่ง
ในไตรมำส 2/2565 ผลกระทบดงักล่ำวจะค่อยๆ ลดลง จำกกำรระบำดที่สำมำรถควบคมุไดแ้ละกำรผ่อนคลำยมำตรกำร 

 อย่ำงไรก็ดีบรษิัทสำมำรถลดตน้ทนุใหบ้รกิำรรวมทกุโครงกำรลง 258 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 22โดยกำรจดักำร
ระบบสำยพำนโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพท ำใหต้น้ทนุผูร้บัเหมำและตน้ทุนอื่นๆ ปรบัลดลงตำมไป
ดว้ย นอกจำกนีจ้ำกกำรบรหิำรจดักำรแหล่งเงนิทนุและกระแสเงนิสดส่งผลใหต้น้ทนุทำงกำรเงนิปรบัลดลง 7 ลำ้นบำท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 10 เทียบกบัไตรมำส 4/2564 

 ส ำหรบัโครงกำรใหม่ที่ด  ำเนินงำนที่เหมืองหงสำ ไดแ้ก่โครงกำร North pit Wall Expansion จะเริ่มด ำเนินงำน
กลำงเดือนพฤษภำคม 2565 และโครงกำร Build, Lease and Transfer (BLT) ไดเ้ริม่ด  ำเนินงำนแลว้ในไตรมำสนี ้ โดย
รบัรูร้ำยไดใ้นรูปแบบควำมส ำเรจ็ของงำนก่อสรำ้ง จ ำนวน  2.8 ลำ้นบำท 
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2.สรุปภำพรวม ผลกำรด ำเนินงำนงบกำรเงนิรวม  

     

หน่วย : ล้ำนบำท Q4/2564 Q1/2565 Q1/2564 
% เพ่ิม
(ลด) 
QoQ 

% เพ่ิม
(ลด) YoY 

รำยไดร้วม        1,380       1,240  1,228 (10%) 1% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร        1,346       1,230  1,207 (9%) 2% 
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร (รวมค่ำเสื่อมรำคำ1)        1,159          905  843 (22%) 7% 
   1ค่ำเสื่อมรำคำ 245         234  250 (5%) (6%) 
ก ำไรขัน้ตน้ (หลงัหกัค่ำเสื่อมรำคำ) 187 326 364 74% (11%) 

ค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำร 124 67 108 (46%) (38%) 
EBITDA 352 511 535 45% (5%) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 68 61 69 (10%) (13%) 

ก ำไรสทุธิ* 42 209 239 398% (13%) 
EBITDA margin (%) 25% 41% 44% 16% (2%) 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 14% 26% 30% 13% (4%) 

อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 3% 17% 19% 14% (3%) 
    *ก ำไรสทุธิส่วนของบริษัท      

ผลการด าเนินงานงวดสามเดือนไตรมาส 1/2565 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2564 (QoQ) 

 ในไตรมำส 1/2565 บริษัทมีรำยได้รวม 1,240 ล้ำนบำท ลดลง 141 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 10 จำก 

ไตรมำส 4/2564 เนื่องจำกโครงกำรเหมืองหงสำ มีผลผลิตที่ลดลงจำกสถำนกำรณ ์Covid -19 ที่ยงัมีพนกังำนบำงส่วนถูก

กกับรเิวณตำมมำตรกำรกำรป้องกนัท ำใหย้งัไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดเ้ต็มประสิทธิภำพ ทัง้นี ้แมว้่ำจะมีผลกระทบจำกรำคำ

น ำ้มันที่เพิ่มสูงขึน้แต่ส่วนหนึ่งถูกชดเชยไดจ้ำกค่ำ K-Factor ที่ปรบัเพิ่มขึน้ในรำคำงำนจำกผูว้่ำจำ้ง  โดยมีตน้ทุนและ

ค่ำใชจ้่ำยส ำคญัที่มีกำรเปล่ียนแปลง ดงันี ้

• ตน้ทนุค่ำน ำ้มนัลดลง 16 ลำ้นบำท จำกผลผลิตที่ลดลงจำกโครงกำรเหมืองหงสำ 

• ตน้ทุนค่ำซ่อมบ ำรุงลดลง 237 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่จำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 เนื่องจำกไม่มีกำร
เปล่ียนสำยพำน  

• ตน้ทุนค่ำวตัถุระเบิดเพิ่มขึน้ 3 ลำ้นบำท ตำมแผนกำรท ำงำนเหมืองและลกัษณะพืน้ที่หนำ้งำนของ
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 

• ตน้ทุนงำนค่ำจำ้งผูร้บัเหมำลดลง 6 ลำ้นบำท จำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ที่ไดม้ีกำรปรบัปรุง
ระบบสำยพำนใหม่ใหท้ ำงำนไดเ้ต็มประสิทธิภำพ 

• ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรลดลง 58 ลำ้นบำท เนื่องจำกในไตรมำสนีไ้ม่มีกำรตัง้ส ำรองโครงกำรเมือง
ก๊กและกำรจ่ำยผลตอบแทนพิเศษพนกังำน 
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• ตน้ทุนทำงกำรเงินลดลง  7 ลำ้นบำท จำกกำรทยอยคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสญัญำท ำใหเ้งินตน้
ลดลง และกำรบรหิำรเงินสดในกิจกำรใหเ้กิดประสิทธิภำพสงูสดุเพื่อลดตน้ทนุทำงกำรเงิน 

 ส่งผลใหไ้ตรมำส 1/2565 บริษัทมีก ำไรขั้นตน้ 326 ลำ้นบำท ปรบัเพิ่มขึน้ 139 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
74  อัตรำก ำไรขั้นตน้เพิ่มขึน้ จำกรอ้ยละ 14 เป็นรอ้ยละ 26 และมีก ำไรสุทธิ 209 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 167 ลำ้นบำท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 398  ส่วนอตัรำก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 3 เป็นรอ้ยละ 17 

ผลการด าเนินงานงวดสามเดอืนไตรมาส 1/2565 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 1/2564 (YoY) 

 บริษัทมีรำยไดเ้พิ่มขึน้ 11 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยโครงกำรเหมืองแม่
เมำะ 8 มีรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้จำกเงื่อนไขตำมสญัญำงำน ตน้ทุนใหบ้ริกำรเพิ่มขึน้ 62 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7 โดย
ตน้ทนุส ำคญัที่เปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ 

• ตน้ทุนค่ำซ่อมบ ำรุงเพิ่มขึน้ 39 ลำ้นบำท ส่วนหนึ่งมำจำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ซึ่งเพิ่มขึน้จำก
กำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรตำมแผนงำน และในไตรมำสนีไ้ม่มีรำยกำรปรบัปรุงพิเศษจำกโครงกำรอื่น 

• ตน้ทนุค่ำน ำ้มนัเพิ่มขึน้ 41 ลำ้นบำท จำกอตัรำรำคำน ำ้มนัท่ีเพิ่มขึน้สงูขึน้ตำมภำวะตลำดโลก 

• ตน้ทุนกำรจำ้งงำนผูร้บัเหมำลดลง 7 ลำ้นบำท และค่ำเช่ำเครื่องจกัร ลดลง 4 ลำ้นบำท เนื่องจำกมี
กำรบรหิำรจดักำรเครื่องจกัรที่มีอยู่และระบบสำยพำนท ำงำนไดเ้ต็มประสิทธิภำพ 

• ตน้ทุนค่ำเส่ือมรำคำลดลง 16 ลำ้นบำท มำจำกเครื่องจักรเก่ำบำงส่วนที่ไดต้ัดค่ำเส่ือมจนครบ
จ ำนวนแลว้  

• ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรลดลง 41 ลำ้นบำท เนื่องจำกในไตรมำสนีไ้ม่มีกำรตัง้ส ำรองโครงกำรเมือง
ก๊ก 

• ตน้ทุนทำงกำรเงินลดลง 8 ลำ้นบำท จำกกำรทยอยคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสญัญำท ำใหเ้งินตน้
ลดลง และกำรบรหิำรเงินสดในกิจกำรใหเ้กิดประสิทธิภำพสงูสดุเพื่อลดตน้ทนุทำงกำรเงิน 

 

 ส่งผลใหไ้ตรมำส 1/2565 บริษัทมีก ำไรขัน้ตน้ 326 ลำ้นบำท ลดลง 38 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 11  อตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้ลดลง จำกรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 26 และมีก ำไรสทุธิ 209 ลำ้นบำท ลดลง 30 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13
จำกไตรมำส 1/2564 ส่วนอตัรำก ำไรสทุธิลดลงจำกรอ้ยละ 19 เป็นรอ้ยละ 17 
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3.ผลกำรด ำเนินงำนรำยโครงกำร  

 

หน่วย : ล้ำนบำท Q4/2564 Q1/2565 Q1/2564 
% เพ่ิม

(ลด) QoQ 

% เพ่ิม
(ลด) 
YoY 

โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8           

รำยได ้ 913 916         850  0% 8% 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร (รวมค่ำเสื่อมรำคำ1) 833 614 602 (26%) 2% 
 1ค่ำเสื่อมรำคำ 183 173 192 (6%) (10%) 

ก ำไรขัน้ตน้ 80 302 248 278% 21% 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 9% 33% 29% 24% 4% 

โครงกำรเหมืองหงสำ           

รำยได ้ 433 311         356  (28%) (13%) 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร (รวมค่ำเสื่อมรำคำ1) 324 284 259 (12%) 10% 
   1ค่ำเสื่อมรำคำ 58 59 57 1% 4% 

ก ำไรขัน้ตน้ 109 27 98 (75%) (72%) 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 25% 9% 27% (17%) (19%) 

 

 โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 

 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 มีรำยไดเ้พิ่มขึน้ 3 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 4/2564 ส่วนก ำไรขั้นตน้เพิ่มขึน้ 222 ลำ้น
บำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 278  เนื่องจำกในไตรมำสนี ้ไม่มีตน้ทุนค่ำซ่อมบ ำรุงจำกกำรเปล่ียนสำยพำน ท ำใหอ้ัตรำก ำไร
ขัน้ตน้ปรบัเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 33 จำกเดิมรอ้ยละ 9 ในไตรมำส 4/2564 

 หำกพิจำรณำผลประกอบกำรในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ ก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 53 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

21 จำกรำคำงำนต่อหน่วยที่ปรบัเพิ่มขึน้ตำมสญัญำ เมื่อเทียบในช่วงเดียวกนัส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ปรบัเพิ่มขึน้เป็นรอ้ย

ละ 33 จำกเดิมรอ้ยละ 29 ในไตรมำส 1/2564 

โครงการเหมอืงหงสา 

 โครงกำรเหมืองหงสำ มีรำยไดล้ดลง 122 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 28 จำกไตรมำส 4/2564 เนื่องจำกปรมิำณ
ผลผลิตที่ลดลง จำกมำตรกำรป้องกันCovid-19 ที่เขม้งวดของรฐับำล ท ำใหม้ีกำรกกัตวัพนกังำนเพื่อตรวจคดักรองและไม่
สำมำรถเขำ้พืน้ท่ีท ำงำนได ้ส่วนค่ำเส่ือมรำคำลดลงเล็กนอ้ย ท ำใหก้ ำไรขัน้ตน้ปรบัลดลง 82 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 75  
หรือลดลงเหลือรอ้ยละ 9 จำกรอ้ยละ 25 ในไตรมำส 4/2564 
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  หำกพิจำรณำผลประกอบกำรในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนำ้นัน้ โครงกำรเหมืองหงสำมีก ำไรขัน้ตน้ปรบัลดลง 71 
ลำ้นบำทหรือรอ้ยละ 72 จำกปรมิำณผลผลิตที่ลดลง ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ปรบัลดลงเป็นรอ้ยละ 9 จำกเดิมรอ้ยละ 27 ใน
ไตรมำส 1/2564 

 ทั้งนี ้คำดว่ำในไตรมำส 2/2565 เป็นตน้ไปพนักงำนจะเริ่มเข้ำในพืน้ที่ไดม้ำกขึน้จนเกือบเป็นปกติเนื่องจำก
สำมำรถควบคมุกำรแพรร่ะบำดและมำตรกำรท่ีผ่อนคลำยขึน้ 

4.ฐำนะทำงกำรเงนิและกระแสเงนิสด  

    

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 สินทรัพย ์

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บรษิทัมีสินทรพัยร์วม เทำ่กบั 9,539.12 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 328.95 ลำ้นบำท จำก
สินทรพัยร์วม ณ 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 9,210.17 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.57  

    (ลำ้นบำท) 

 31 มี.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพิ่ม(ลด) % 

สินทรพัยห์มนุเวียน 1,614.84 1,541.17 73.66 4.78 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 7,924.28 7,668.99 255.29 3.33 
รวมสินทรัพย ์ 9,539.12 9,210.17 328.95 3.57 

 

 หนีส้นิ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บรษิัทมีหนีสิ้นรวม เทำ่กบั 6,671.90 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 120.09 ลำ้นบำท จำกหนีสิ้น
รวม ณ 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 6,551.81 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.83 โดยกำรเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่มำจำกกำร
ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  

 

1,541.17 1,614.84

7,668.99 7,924.28

31-ธ.ค.-64 31-มี.ค.-65

สินทรพัย ์(ลำ้นบำท)

สนิทรพัยห์มนุเวียน สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

3,278.59 3,680.67

3,273.22 2,991.23

2,658.36 2,867.22

31-ธ.ค.-64 31-มี.ค.-65

หนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้ (ลำ้นบำท)

หนีส้นิหมนุเวียน หนีส้นิไม่หมนุเวียน สว่นของผูถื้อหุน้
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    (ลำ้นบำท) 
 31 มี.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพิ่ม(ลด) % 

หนีสิ้นหมนุเวียน 3,680.67 3,278.59 402.07 12.26 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 2,991.23 3,273.22 (281.99) (8.61) 
รวมหนีส้ิน 6,671.90 6,551.81 120.09 1.83 

 
 
 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทจ ำนวน 2,867.22 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 208.87 ลำ้นบำทจำก
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท ณ 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 2,658.36 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.86 จำกก ำไรสทุธิของ
บรษิัทท่ีเพิ่มขึน้  

    (ลำ้นบำท) 
 31 มี.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพิ่ม(ลด) % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,867.22 2,658.36 208.87 7.86 
 

งบกระแสเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มเีงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด จ ำนวน 223.11 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 61.48 ลำ้นบำท 
หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 38 จำก ณ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งมเีงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 161.63 ลำ้นบำท สรุป
สำเหตหุลกัไดด้งันี ้

 (ลำ้นบำท) 

เงินสดสทุธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 338.37 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (138.66) 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงิน (138.23) 
ผลกระทบจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน - 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลง – สุทธ ิ 61.48 

 
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 338.37 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีก ำไรสทุธิ

ก่อนภำษีเงินได ้ 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน (138.66) ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกกำรจ่ำยค่ำซือ้สินทรพัยท์ี่เป็นไป

ตำมแผนกำรลงทนุ 
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน จ ำนวน (138.23) ลำ้นบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรจ่ำยช ำระเงินกูย้ืม

ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน รวมถึงจ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  
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ข้อมูลทางการเงิน 

 ตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรบัสิน้สดุไตรมำส 1 ปี 2565 และไตรมำส 1 ปี 2564 เท่ำกับ 60.58 ลำ้นบำท และ 69.37 
ลำ้นบำทตำมล ำดบั ลดลงรอ้ยละ 12.67 จำกกำรทยอยคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสญัญำเงินกู ้

    (ลำ้นบำท) 
 31 มี.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพิ่ม(ลด) % 

ต้นทนุทำงกำรเงนิ 60.58 69.37 (8.79) (12.67) 

 

5. อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ  

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  2564 Q1/2565 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (หลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำ) (รอ้ยละ) 20.03 26.47 

EBITDA Margin  (รอ้ยละ) 34.04 41.54 

EBIT Margin  (รอ้ยละ) 12.61 21.80 

อตัรำก ำไรสทุธิ  (รอ้ยละ) 7.30 16.85 

 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 2564 *Q1/2565 

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์ (รอ้ยละ) 3.65 3.42 

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรพัยถ์ำวร  (รอ้ยละ) 18.88 18.93  

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (รอ้ยละ) 13.83 11.61  

 
อัตรำส่วนวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ  2564 Q1/2565 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่ำ) 2.46x 2.33x 

อตัรำส่วนหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 2.18x 1.97x 
หมำยเหต ุ

*อตัรำส่วนทำงกำรเงินส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุ 31 มีนำคม 2565 ค ำนวณโดยวิธีใชผ้ลตอบแทนยอ้นหลงั 12 เดือน 

 

 

 

 

 


