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1.บทสรุปผู้บริหำร 

 ปัจจบุนับรษิัทด ำเนินโครงกำรขดุ ขนดินและถ่ำนหินภำยใต ้4 โครงกำรหลกั คือ (1) โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 
8 (2) โครงกำรเหมืองหงสำ D และ หงสำ O&M (3) โครงกำร North Pit Wall Expansion และ (4) โครงกำร Built Lease 
and Transfer (อยูใ่นชว่งเตรียมงำนก่อสรำ้ง)  โดยในไตรมำส 2/2565 บรษิัทมีรำยไดร้วม 1,284 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 44 ลำ้น
บำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4 จำกไตรมำส 1/2565 เนื่องจำกผลผลิตที่เพิ่มขึน้จำกโครงกำรเหมืองหงสำที่สำมำรถท ำผลผลิต
กลบัมำเป็นปกติจำกเมื่อไตรมำสที่ผ่ำนมำ พนกังำนส่วนหน่ึงไม่สำมำรถเขำ้มำท ำงำนในพืน้ท่ีไดเ้นื่องจำกสถำนกำรณ ์

Covid-19   ในส่วนก ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 176 ลำ้นบำท ลดลง 149 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 46 จำกไตรมำส 1/2565 ที่มี
ก ำไรขัน้ตน้ 325 ลำ้นบำท เนื่องจำกในไตรมำสนีม้กีำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้ำ่ยในงำนซ่อมบ ำรุงตำมชั่วโมงกำรใชง้ำนของ
เครื่องจกัรหลกั ทัง้โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมืองหงสำ  ท ำใหไ้ตรมำส 2/2565 บรษิัทมีก ำไรสทุธิจ ำนวน 
73 ลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำสกอ่นหนำ้จ ำนวน  136 ลำ้นบำท  หรือลดลงรอ้ยละ 65 

 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน บริษัทมีรำยไดร้วมเพิ่มขึน้ 
166 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ15 ส่วนก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้ 25 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 52 จำกกำรควบคุมค่ำใชจ้่ำย
ในกำรบรหิำรที่ลดลงรวมถึงตน้ทนุทำงกำรเงินท่ีลดลง 

 ส ำหรบัภำระหนีข้องบริษัทนั้นลดลงอย่ำงต่อเนื่องตำมเงินกูร้ะยะยำวที่ลดลงจำกกำรทยอยคืนเงินกูใ้นทุก
เดือนที่มีกำรรับเงินค่ำงำน ท ำให้อัตรำส่วนหนีสิ้นต่อทุนลดลงจำก 2.33  เท่ำ ในไตรมำส 1/2565 เป็น  2.22  เท่ำ ใน 
ไตรมำส 2/2565 
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2.สรุปภำพรวม ผลกำรด ำเนินงำนงบกำรเงนิรวม  

 

ผลการด าเนินงานงวดสามเดอืนไตรมาส 2/2565 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 1/2565 (QoQ) 

 ในไตรมำส 2/2565 บริษัทมีรำยไดร้วม 1,284 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 44 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4 จำกไตรมำส 

1/2565 เนื่องจำกผลผลิตที่เพิ่มขึน้จำกโครงกำรเหมืองหงสำที่สำมำรถท ำผลผลิตกลบัมำเป็นปกติจำกเมื่อไตรมำสก่อนท่ี

พนักงำนบำงส่วนไม่สำมำรถเข้ำพืน้ที่ไดเ้นื่องจำกสถำนกำรณ์  Covid-19 โดยมีต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยส ำคัญที่มีกำร

เปล่ียนแปลง ดงันี ้

• ตน้ทุนค่ำน ำ้มนัเพิ่มขึน้ 41 ลำ้นบำท จำกผลผลิตโครงกำรเหมืองหงสำที่เพิ่มขึน้ และจำกกำรเริ่ม
ด ำเนินกำรโครงกำร North Pit Wall Expansion ตัง้แต่เดือนพฤษภำคม อีกทั้งกำรปรบัตัวเพิ่มขึน้
ของรำคำน ำ้มนัในตลำดโลก 

• ตน้ทุนค่ำซ่อมบ ำรุงเพิ่มขึน้ 144 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่จำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 เป็นค่ำซ่อม
บ ำรุงตำมรอบกำรใชง้ำนส ำหรับรถบรรทุกใหญ่ขนำด100 ตัน รวมถึงรถขุดและระบบสำยพำน
บำงส่วนท่ีตอ้งมีกำรปรบัปรุงเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพกำรท ำงำนไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

• ตน้ทุนค่ำวัตถุระเบิดเพิ่มขึน้ 6 ลำ้นบำท ตำมแผนกำรท ำงำนเหมือง ลักษณะพืน้ที่หนำ้งำนของ
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 อีกทัง้กำรปรบัเพิ่มขึน้ของตน้ทนุวตัถดุิบที่ใชท้  ำวตัถรุะเบิด 

• ตน้ทุนงำนค่ำจำ้งผูร้บัเหมำลดลง 18 ลำ้นบำท จำกทั้งโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ที่และโครงกำร
เหมืองหงสำ ตำมแผนกำรท ำงำน 

หน่วย : ล้านบาท Q1/2565 Q2/2565 Q2/2564
% เพ่ิม

(ลด) QoQ

% เพ่ิม

(ลด) YoY
6M/2564 6M/2565 % เพ่ิม(ลด)

รายไดร้วม        1,240         1,284 1,118 4% 15% 2,347         2,524 8%

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร        1,230         1,258 1,102 2% 14% 2,309         2,488 8%

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (รวมคา่เสือ่มราคา1)           905         1,082 902 20% 20% 1,745 1,987 14%
   1คา่เสือ่มราคา 234            238 240 2% (1%) 490 472 (4%)

ก าไรขัน้ต้น (หลงัหกัคา่เสือ่มราคา) 325 176 200 (46%) (12%) 564 501 (11%)

คา่ใชจ่่ายในการบรหิาร 67 68 84 1% (19%) 192            134 (30%)

EBITDA 511 381 380 (25%) 0% 916 893 (3%)

ต้นทนุทางการเงนิ 61 61 63 0% (3%) 133 121 (9%)

ก าไรสุทธ*ิ 209 73 48 (65%) 52% 287 282 (2%)

EBITDA margin (%) 41% 30% 34% (11%) (4%) 39% 35% (4%)

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 26% 14% 18% (12%) (4%) 24% 20% (4%)

อตัราก าไรสุทธ ิ(%) 17% 6% 4% (11%) 2% 12% 11% (1%)

    *ก าไรสุทธสิ่วนของบรษิทั



                                                                                                              
บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) 
 ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2565 
 

 

3 

 ส่งผลใหไ้ตรมำส 2/2565 บริษัทมีก ำไรขัน้ตน้ 176 ลำ้นบำท ลดลง 139 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 46  จำก
ไตรมำส1/2565  อตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงจำกรอ้ยละ 26 เป็นรอ้ยละ 14 และมีก ำไรสทุธิ 73 ลำ้นบำท ลดลง 136 ลำ้นบำท 
หรือลดลงรอ้ยละ 65  ส่วนอตัรำก ำไรสทุธิลดลงจำกรอ้ยละ 17 เป็นรอ้ยละ 6 

ผลการด าเนินงานงวดสามเดอืนไตรมาส 2/2565 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 2/2564 (YoY) 

 บรษิัทมีรำยไดร้วมเพิ่มขึน้ 166 ลำ้นบำท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 จำกชว่งเดียวกนัของปีก่อน จำกรำคำงำนต่อ
หน่วยที่ปรบัเพิ่มขึน้ตำมสญัญำในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ8 และจำกกำรปรบัชดเชยรำยไดจ้ำกรำคำน ำ้มนัท่ีเพิ่มขึน้ 

ส ำหรบัตน้ทนุใหบ้รกิำรเพิ่มขึน้ 180 ลำ้นบำท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 โดยตน้ทนุส ำคญัที่เปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ 

• ตน้ทุนค่ำน ำ้มนัเพิ่มขึน้ 66 ลำ้นบำท จำกอตัรำรำคำน ำ้มนัที่เพิ่มขึน้สงูขึน้ตำมภำวะตลำดโลก และ
จำกปรมิำณกำรใชน้ ำ้มนัท่ีเพิ่มขึน้กำรเริ่มด ำเนินงำนในโครงกำร Nort Pit Wall Expansion 

• ตน้ทุนค่ำซ่อมบ ำรุงเพิ่มขึน้ 96 ลำ้นบำท มำจำกค่ำซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรหลกัในโครงกำรแม่เมำะ8 
และโครงกำรเหมืองหงสำส ำหรบัเปล่ียนยำงรถใหญ่ขนำด 100ตนั ที่เส่ือมสภำพ 

• ตน้ทนุกำรจำ้งผูร้บัเหมำลดลง 11 ลำ้นบำท และค่ำเช่ำเครื่องจกัรลดลง 3 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีกำร
บรหิำรจดักำรเครื่องจกัรที่มีอยู่และระบบสำยพำนท ำงำนไดเ้ต็มประสิทธิภำพ 

• ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรลดลง 16 ลำ้นบำท เกิดจำกกำรปรบัโครงสรำ้งกำรบริหำรงำนซึ่งเริ่มเมื่อ
ปลำยปี 2564 
 

 ส่งผลใหไ้ตรมำส 2/2565 บริษัทมีก ำไรขั้นตน้ 176 ลำ้นบำท ลดลง 24 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 12 จำก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่มีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้ 25 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 52 จำกไตรมำส 2/2564 ส่วนอตัรำก ำไรสทุธิ
เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 4 เป็นรอ้ยละ 6 

ผลการด าเนินงานงวดหกเดอืนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 

บรษิัทมีรำยไดเ้พิ่มขึน้ 177 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8 จำกชว่งเดียวกนัของปีก่อน จำกรำคำงำนต่อหน่วยที่ปรบั
เพิ่มขึน้และตำมสญัญำในโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ8 และจำกกำรปรบัชดเชยรำยไดจ้ำกรำคำน ำ้มนัท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นีต้น้ทนุ
ส ำคญัที่เปล่ียนแปลง ไดแ้ก ่

• ตน้ทนุค่ำน ำ้มนัเพิ่มขึน้ 106 ลำ้นบำท จำกอตัรำรำคำน ำ้มนัท่ีเพิ่มขึน้ตำมภำวะตลำดโลก 

• ตน้ทุนค่ำซ่อมบ ำรุงเพิ่มขึน้ 136 ลำ้นบำท มำจำกค่ำซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรหลกัในโครงกำรแม่เมำะ8 
และโครงกำรเหมืองหงสำส ำหรบัเปล่ียนยำงรถใหญ่ขนำด 100ตนั ที่เส่ือมสภำพ 

• ตน้ทุนค่ำเส่ือมรำคำลดลง 18 ลำ้นบำท เนื่องจำกเครื่องจกัรบำงส่วนไดต้ดัค่ำเส่ือมจนครบจ ำนวน
แลว้ 

• ตน้ทุนกำรจำ้งงำนผูร้บัเหมำลดลง 17  ลำ้นบำท และค่ำเช่ำเครื่องจกัรลดลง 8  ลำ้นบำท เนื่องจำก
มีกำรบรหิำรจดักำรเครื่องจกัรที่มีอยู่และระบบสำยพำนท ำงำนไดเ้ต็มประสิทธิภำพ 
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 ส่งผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนงวดหกเดือน 2565 บรษิัทมกี ำไรขัน้ตน้ 501 ลำ้นบำท ลดลง 63 ลำ้นบำท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 12 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงจำกรอ้ยละ 24 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน เหลือรอ้ยละ 20 โดยมีก ำไรสทุธิ 282 
ลำ้นบำท ลดลง 5 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 2 ส่วนอตัรำก ำไรสทุธิลดลงเป็นรอ้ยละ 11 จำกเดมิรอ้ยละ 12 

3.ผลกำรด ำเนินงำนรำยโครงกำร  

  
(1) โครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 

 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 มีรำยไดล้ดลง 39 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 1/2565 ส่วนก ำไรขัน้ตน้ลดลง 147 ลำ้นบำท 
หรือลดลงรอ้ยละ 49  เนื่องจำกในไตรมำสนีม้ีตน้ทุนค่ำซ่อมบ ำรุงตำมรอบชั่วโมงกำรใชง้ำนโดยส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุก
ใหญ่ขนำด 100 ตนั รวมถึงรถขุดและระบบสำยพำน  ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงเป็นรอ้ยละ 18 จำกเดิมรอ้ยละ 33 ใน
ไตรมำส 1/2565 

 หำกพิจำรณำผลประกอบกำรในช่วงเดียวกันของปีก่อนหนำ้ ก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 53 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

52 จำกรำคำงำนต่อหน่วยที่ปรบัเพิ่มขึน้ตำมสญัญำ เมื่อเทียบในช่วงเดียวกันซึ่งมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 18 เพิ่มขึน้จำก

ไตรมำส 2/2564 จำกเดิมรอ้ยละ 13  

หน่วย : ล้านบาท Q1/2565 Q2/2565 Q2/2564
% เพ่ิม

(ลด) QoQ

% เพ่ิม

(ลด) YoY
6M/2564 6M/2565

% เพ่ิม

(ลด)

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8

รายได้ 916 877         773 (4%) 13%      1,623      1,792 10%

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (รวมคา่เสือ่มราคา1) 614 722 671 18% 8%      1,273      1,337 5%
  1คา่เสือ่มราคา 173 165 183 (5%) (10%)         374         338 (10%)

ก าไรขัน้ต้น 302 155 102 (49%) 52% 350 455 30%

อตัราก าไรขัน้ต้น 33% 18% 13% (15%) 4% 22% 25% 4%

โครงการเหมืองหงสา D และ หงสาO&M

รายได้ 311 360         330 16% 9%         686         671 (2%)

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (รวมคา่เสือ่มราคา1) 284 323 244 14% 32% 502         607 21%
  1คา่เสือ่มราคา 59 61 57 3% 7% 113 120 5%

ก าไรขัน้ต้น 27 37 86 37% (57%) 184 64 (65%)

อตัราก าไรขัน้ต้น 9% 10% 26% 2% (16%) 27% 10% (17%)

โครงการ North Pit Wall Expansion

รายได้ 0 17 N/A          17 N/A

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (รวมคา่เสือ่มราคา1) 3 34 >100%          37 N/A
  1คา่เสือ่มราคา 1 12 >100%          13 N/A

ก าไรขัน้ต้น (3) (17) N/A (20) N/A

อตัราก าไรขัน้ต้น N/A (100%) N/A (118%) N/A
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(2) โครงการเหมืองหงสา D และ หงสา O&M  

 โครงกำรเหมืองหงสำ มีรำยไดเ้พิ่มขึน้ 49 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16 จำกไตรมำส 1/2565 จำกปริมำณ
ผลผลิตเพิ่มมำกขึน้เนื่องจำกพนกังำนที่กักตวักลบัเขำ้ท ำงำนในพืน้ท่ีไดจ้นเกือบเป็นปกติ สำมำรถควบคุมกำรแพรร่ะบำด
และมำตรกำรที่เริ่มผ่อนคลำยของสถำนกำรณ ์Covid-19 อย่ำงไรก็ดี โครงกำรมีตน้ทุนค่ำซ่อมบ ำรุงเพิ่มขึน้ 18 ลำ้นบำท 
จำกกำรเปล่ียนยำงรถใหญ่ขนำด 100ตัน ที่เส่ือมสภำพตำมกำรใชง้ำน เป็นผลใหก้ ำไรขั้นตน้เพิ่มขึน้เพียง 10 ลำ้นบำท 
หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 37  ส่วนอตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ10 จำกเดิมรอ้ยละ 9 ในไตรมำส 1/2565 

  หำกพิจำรณำผลประกอบกำรในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนำ้นัน้ โครงกำรเหมืองหงสำมีก ำไรขัน้ตน้ปรบัลดลง 49 
ลำ้นบำทหรือลดลงรอ้ยละ 57 จำกค่ำซ่อมบ ำรุงที่เพิ่มขึน้ตำมรอบกำรใชง้ำนเครื่องจกัรตำมที่ไดก้ล่ำวไป รวมถึงค่ำน ำ้มนัท่ี
ปรบัตวัเพิ่มขึน้แมบ้ำงส่วนจะไดร้บักำรชดเชยไปในรำคำงำนแลว้ 

(3) โครงการ North Pit Wall Expansion  

 โครงกำร North Pit Wall Expansion มีรำยไดใ้นไตรมำสนี ้17 ลำ้นบำท ซึ่งยงัไม่เต็มก ำลงักำรผลิต และเริ่มงำน
เมื่อเดือน พฤษภำคม ท ำใหม้ีค่ำใชจ้่ำยที่สงูกว่ำรำยไดโ้ดยเฉพำะคำ่เส่ือมรำคำที่รบัรูท้ัง้ไตรมำสและเต็มจ ำนวน ท ำใหก้ ำไร
ขัน้ตน้มีผลขำดทุนจ ำนวน 17 ลำ้นบำท ซึ่งในไตรมำสต่อๆไปจะมีแผนกำรผลิตที่เพิ่มมำกขึน้ตำมล ำดบัและจะเต็มก ำลัง
กำรผลิตภำยในปี 2565 นี ้
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4.ฐำนะทำงกำรเงนิและกระแสเงนิสด  

    

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 สินทรัพย ์

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 บรษิัทมีสินทรพัยร์วม เทำ่กบั 9,186.95 ลำ้นบำท ลดลง 23.22 ลำ้นบำท จำก
สินทรพัยร์วม ณ 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 9,210.17 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 0.25 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

    (ลำ้นบำท) 

 30 มิ.ย. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพิ่ม(ลด) % 

สินทรพัยห์มนุเวียน 1,479.37 1,541.17 (61.80) (4.01%) 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 7,707.57 7,668.99 38.58 0.50% 
รวมสินทรัพย ์ 9,186.95 9,210.17 (23.22) (0.25%) 

 

 หนีส้นิ 

 ณ วนัท่ี 30 มถินุำยน 2565 บรษิทัมีหนีสิ้นรวม เทำ่กบั 6,338.23 ลำ้นบำท ลดลง 213.58 ลำ้นบำท จำกหนีสิ้น
รวม ณ 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 6,551.81 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3.26 โดยกำรเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่มำจำกกำร
ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

    (ลำ้นบำท) 
 30 มิ.ย. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพิ่ม(ลด) % 

หนีสิ้นหมนุเวียน 3,001.09 3,278.59 (277.51) (8.46%) 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 3,337.14 3,273.22 63.92 1.95% 
รวมหนีส้ิน 6,338.23 6,551.81 (213.58) (3.26%) 

 

  
 

1,541.17 1,479.37

7,668.99 7,707.57

31-ธ.ค.-64 30-มิ.ย.-65

สินทรพัย ์(ลำ้นบำท)

สินทรพัยห์มนุเวียน สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

3,278.59 3,001.09

3,273.22 3,337.14

2,658.36 2,848.72

31-ธ.ค.-64 30-มิ.ย.-65

หนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้ (ลำ้นบำท)

หนีส้ินหมนุเวียน หนีส้ินไมห่มนุเวียน สว่นของผูถื้อหุน้
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 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทจ ำนวน 2,848.72 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 190.36 ลำ้นบำท
จำกส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท ณ 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 2,658.36 ลำ้นบำท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.16 จำกก ำไรสทุธิ
ของบรษิัทท่ีเพิม่ขึน้ มีรำยละเอียดดงันี ้

    (ลำ้นบำท) 
 30 มิ.ย. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพิ่ม(ลด) % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,848.72 2,658.36 190.36 7.16% 
 

งบกระแสเงินสด 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 มีเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 194.55 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 32.92 ลำ้น
บำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.37 จำก ณ 31 ธันวำคม 2564 ซึง่มเีงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 161.63 ลำ้น
บำท สรุปสำเหตหุลกัไดด้งันี ้

 (ลำ้นบำท) 

เงินสดสทุธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 913.50 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (362.26) 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงิน (518.32) 
ผลกระทบจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน - 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลง – สุทธ ิ 32.92 

 
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 913.50 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีก ำไรสทุธิ

ก่อนภำษีเงินได ้ 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน (362.26) ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกกำรจ่ำยค่ำซือ้สินทรพัยท์ี่เป็นไป

ตำมแผนกำรลงทนุส่วนใหญ่จำกโครงกำร North Pit Wall Expansion  
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน จ ำนวน (518.32) ลำ้นบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรจ่ำยช ำระเงินกูย้ืม

ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน จ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และจ่ำยเงินปันผล รวมถึงกำรจ่ำยคืนหุน้กู ้
 
ข้อมูลทางการเงิน 

 ตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรบัสิน้สดุไตรมำส 2 ปี 2565 และไตรมำส 2 ปี 2564 เท่ำกับ 60.52 ลำ้นบำท และ 63.47 
ลำ้นบำทตำมล ำดบั ลดลงรอ้ยละ 4.65 จำกสำเหตหุลกัคือ จำกกำรทยอยคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสญัญำเงินกู ้
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    (ลำ้นบำท) 
 30 มิ.ย. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพิ่ม(ลด) % 

ต้นทนุทำงกำรเงนิ 60.52 63.47 (2.95) (4.65%) 

 

5. อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ  

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  2564 3M/2565 6M/2565 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (หลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำ) (รอ้ยละ) 20.03 26.47 20.14 

EBITDA Margin  (รอ้ยละ) 34.04 41.54 35.89 

EBIT Margin  (รอ้ยละ) 12.61 21.80 16.18 

อตัรำก ำไรสทุธิ  (รอ้ยละ) 7.30 16.85 11.18 

 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 2564 3M/2565 *6M/2565 

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์ (รอ้ยละ) 3.65 3.42 3.69 

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรพัยถ์ำวร  (รอ้ยละ) 18.88 18.93 19.03 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (รอ้ยละ) 13.83 11.61 12.09 

 
อัตรำส่วนวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ  2564 3M/2565 6M/2565 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่ำ) 2.46x 2.33x 2.22x 

อตัรำส่วนหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 2.18x 1.97x 1.89x 

 

 หมำยเหต ุ   *อตัรำส่วนทำงกำรเงินส ำหรบังวดหกเดือนสิน้สดุ 30 มิถนุำยน 2565 ค ำนวณโดยวิธีใชผ้ลตอบแทนยอ้นหลงั 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 


