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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 (อยู่ในช่วงเตรียมงำนก่อสรำ้ง)  โดยในไตรมำส 3/2565 บรษิัทมีรำยไดร้วม 1,188 ลำ้นบำท ลดลง 96 ลำ้น
บำท หรือลดลงรอ้ยละ 7 จำกไตรมำส 2/2565 และมีผลขำดทนุสทุธิ 49 ลำ้นบำท 

 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ในไตรมำสนีป้ริมำณกำรผลิตปรบัลดลง เนื่องจำกปริมำณน ำ้ฝนที่มำกผิดปกติ 
และมีกำรเปล่ียนสำยพำนที่เส่ือมสภำพตำมกำรใชง้ำน ซึ่งบริษัทไดพ้ิจำรณำเห็นควรเปล่ียนสำยพำนในช่วงนีเ้พรำะว่ำ
ระบบกำรท ำงำนส่วนใหญ่ไม่สำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงเต็มประสิทธิภำพจำกปรมิำณฝนท่ีตกลงมำอย่ำงตอ่เนื่องอยู่แลว้ ทัง้นี ้
เพื่อใหไ้ตรมำสต่อๆ ไป ระบบกำรท ำงำนจะไดม้ีควำมพรอ้มในกำรท ำงำนไดอ้ย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ส ำหรบัตน้ทุนกำร
ด ำเนินงำนในไตรมำสนี ้โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 มีตน้ทุนวตัถุระเบิดและตน้ทุนน ำ้มนัปรบัเพิ่มขึน้ตำมภำวะตลำดโลก
เมื่อเทียบกับไตรมำส 3/2564 ท ำใหโ้ครงกำรมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน  อย่ำงไรก็ดี กำรด ำเนินงำนในไตรมำส 4/2565 
คำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินงำนกลบัมำไดด้ีตำมแผนงำนท่ีวำงไว ้

  โครงกำรเหมืองหงสำสำมำรถท ำผลผลิตกลบัมำไดด้ีขึน้และมำกกว่ำเป้ำหมำย มีผลก ำไรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 130 
เมื่อเทียบกบัไตรมำส 2/2565 และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 49 เมื่อเทียบกบัไตรมำส 3/2564 เนื่องจำกพนกังำนสำมำรถกลบัเขำ้มำ
ท ำงำนในพืน้ที่ไดเ้ต็มจ ำนวนหลงัจำกสิน้สดุสถำนกำรณ์ Covid-19 อีกทัง้เครื่องจกัรท่ีท ำกำรซ่อมบ ำรุงก็สำมำรถกลบัมำ
ท ำงำนไดอ้ย่ำงเต็มประสิทธิภำพ แมว้่ำตน้ทุนด ำเนินงำนของโครงกำรจะเพิ่มขึน้ 26 ลำ้นบำท จำกตน้ทุนน ำ้มันที่ยังคง
เพิ่มขึน้ตำมตลำดโลก แต่โครงกำรก็สำมำรถท ำก ำไรไดเ้พิ่มขึน้มำก 

 โครกำร  North Pit Wall Expansion มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน เนื่องจำกโครงกำรเพิ่งเริ่มด ำเนินกำรใน
กลำงไตรมำส 2/2565 ท ำใหก้ ำลงักำรผลิตยังไม่เต็มประสิทธิภำพ แต่มีกำรรบัรูค้่ำเส่ือมรำคำเต็มจ ำนวนทำงบัญชีและ
ตน้ทนุค่ำแรงที่เพิ่มขึน้ตำมแผนงำน  แต่คำดว่ำก ำลงักำรผลิตจะเพิ่มขึน้ตำมแผนงำนในไตรมำสต่อไป 

 ส ำหรบัภำระหนีข้องบรษิัทนัน้ลดลงอย่ำงต่อเนื่องตำมเงินกูร้ะยะยำวที่ลดลงจำกกำรทยอยคืนเงินกูใ้นทกุ
เดือนที่มีกำรรบัเงินค่ำงำน ท ำใหอ้ตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจำก 2.33  เท่ำ ในไตรมำส 1/2565 เป็น  2.22  
เท่ำ ในไตรมำส 2/2565 และ 2.21 เท่ำ ในไตรมำส 3/2565 
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2.สรุปภำพรวม ผลกำรด ำเนินงำนงบกำรเงนิรวม  

 

ผลการด าเนินงานงวดสามเดอืนไตรมาส 3/2565 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 2/2565 (QoQ) 

 ในไตรมำส 3/2565 บริษัทมีรำยไดร้วม 1,188 ลำ้นบำท ลดลง 96 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 7 จำกไตรมำส 

2/2565 เนื่องจำกผลผลิตที่ลดลงของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ซึ่งมีปรมิำณน ำ้ฝนมำกกว่ำปกติ แต่โครงกำรเหมืองหงสำ

สำมำรถท ำผลผลิตกลบัมำเป็นปกติจำกเมื่อไตรมำสก่อนท่ีพนกังำนบำงส่วนไม่สำมำรถเขำ้พืน้ที่ไดเ้นื่องจำกสถำนกำรณ์  

Covid-19 และกำรจัดกำรเครื่องจักรในกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพมำกขึน้ โดยมีต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยส ำคัญที่มีกำร

เปล่ียนแปลง ดงันี ้

• ตน้ทุนค่ำน ำ้มันเพิ่มขึน้ 49 ลำ้นบำท จำกผลผลิตโครงกำรเหมืองหงสำที่เพิ่มขึน้ และจำกกำรเริ่ม
ด ำเนินกำรโครงกำร North Pit Wall Expansion ตัง้แต่เดือนพฤษภำคม อีกทั้งกำรปรบัตัวเพิ่มขึน้
ของรำคำน ำ้มนัในตลำดโลก 

• ต้นทุนค่ำซ่อมบ ำรุงลดลง 19 ล้ำนบำท ลดลงในส่วนโครงกำรเหมืองหงสำเนื่องจำกได้มีกำร
ซ่อมแซมส่วนใหญ่ไดท้ ำไปในไตรมำสก่อนหนำ้นี ้  

• ตน้ทุนงำนค่ำจำ้งผูร้บัเหมำลดลง 9 ลำ้นบำท จำกทั้งโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ที่และโครงกำร
เหมืองหงสำ ตำมแผนกำรท ำงำน 

 

หน่วย : ล้านบาท Q2/2565 Q3/2565 Q3/2564
% เพ่ิม(ลด)

 QoQ

% เพ่ิม

(ลด) YoY
9M/2564 9M/2565 % เพ่ิม(ลด)

รายไดร้วม        1,284         1,188        1,076 (7%) 10%         3,423         3,712 8%

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร        1,258         1,165        1,057 (7%) 10%         3,366         3,653 9%

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (รวมคา่เสือ่มราคา1)        1,082         1,108           865 2% 28%         2,609         3,095 19%
   1คา่เสือ่มราคา 238            229           240 (4%) (5%) 730            700 (4%)

ก าไรขัน้ต้น (หลงัหกัคา่เสือ่มราคา) 176 57           192 (68%) (70%) 757 558 (26%)

คา่ใชจ่่ายในการบรหิาร 68 73           124 7% (41%) 316            207 (34%)

EBITDA 381 244           337 (36%) (28%) 1,253 1,138 (9%)

ต้นทนุทางการเงนิ 61 57             63 (7%) (10%) 196 178 (9%)

ก าไรสุทธ*ิ 73 (49)             21 (167%) (333%) 309 234 (24%)

EBITDA margin (%) 30% 21% 31% (9%) (10%) 37% 31% (6%)

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 14% 5% 18% (9%) (13%) 22% 15% (7%)

อตัราก าไรสุทธ ิ(%) 6% (4%) 2% (10%) (6%) 9% 6% (3%)

    *ก าไรสุทธสิ่วนของบรษิทั
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 ส่งผลใหไ้ตรมำส 3/2565 บริษัทมีก ำไรขัน้ตน้ 57 ลำ้นบำท ลดลง 119 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 68 จำก
ไตรมำส 2/2565  อัตรำก ำไรขั้นตน้ลดลงจำกรอ้ยละ 14 เป็นรอ้ยละ 5 และมีขำดทุนสทุธิ 49 ลำ้นบำท ลดลง 122 ลำ้น
บำท หรือลดลงรอ้ยละ 167  ส่วนอตัรำก ำไรสทุธิลดลงจำกรอ้ยละ 6 เป็นติดลบรอ้ยละ 4 

ผลการด าเนินงานงวดสามเดอืนไตรมาส 3/2565 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 3/2564 (YoY) 

 บรษิัทมีรำยไดร้วมเพิ่มขึน้ 112 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกปรมิำณกำร
ผลิตที่มำกขึน้ของโครงกำรหงสำ ในขณะที่ปริมำณกำรผลิตของโครงกำรแม่เมำะ 8 ลดลงเนื่องจำกปริมำณฝนที่มำก
ผิดปกติ แต่ไดร้บัรำคำงำนต่อหน่วยเพิ่มขึน้ตำมสญัญำ และจำกกำรปรบัชดเชยรำยไดจ้ำกรำคำน ำ้มนัที่เพิ่มขึน้ ส ำหรบั
ตน้ทนุใหบ้รกิำรเพิ่มขึน้ 243 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 28 โดยตน้ทนุส ำคญัที่เปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ 

• ตน้ทนุค่ำน ำ้มนัเพิ่มขึน้ 108 ลำ้นบำท จำกอตัรำรำคำน ำ้มนัท่ีเพิ่มขึน้สงูขึน้ตำมภำวะตลำดโลก และ
จำกปริมำณกำรใชน้ ำ้มันที่เพิ่มขึน้กำรเริ่มด ำเนินงำนในโครงกำร North Pit Wall Expansion และ
ปรมิำณงำนท่ีเพิ่มขึน้ของโครงกำรเหมืองหงสำ  

• ตน้ทนุค่ำซ่อมบ ำรุงเพิ่มขึน้ 114 ลำ้นบำท มำจำกค่ำซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรหลกัในโครงกำรแม่เมำะ 8 
ที่มีกำรเปล่ียนสำยพำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใหก้ำรท ำงำนในระยะยำวมีเสถียรภำพ รวมทัง้กำรซ่อม
บ ำรุงรถบรรทกุและรถขดุตำมรอบกำรใชง้ำน 

• ตน้ทุนค่ำวตัถุระเบิดเพิ่มขึน้ 21 ลำ้นบำท จำกกำรเพิ่มขึน้ของรำคำวตัถุดิบตำมสถำนกำรณต์ลำด
และปรมิำณกำรใชง้ำนท่ีเพิ่มขึน้จำกควำมจ ำเป็นตำมสภำพหนำ้งำน 

• ต้นทุนค่ำน ้ำมันเครื่องเพิ่มขึน้ 6 ล้ำนบำท ตำมรำคำตลำดที่ เพิ่มขึน้และแผนกำรซ่อมบ ำรุง
เครื่องจกัรตำมชั่วโมงกำรใชง้ำน 

• ตน้ทุนกำรจำ้งผูร้บัเหมำลดลง 6 ลำ้นบำท และค่ำเช่ำเครื่องจกัรลดลง 8 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีกำร
บรหิำรจดักำรเครื่องจกัรที่มีอยู่และระบบสำยพำนท ำงำนไดเ้ต็มประสิทธิภำพ 

 

 ส่งผลใหไ้ตรมำส 3/2565 บริษัทมีก ำไรขัน้ตน้ 57 ลำ้นบำท ลดลง 135 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 70 จำก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่มีก ำไรสทุธิลดลง 70 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 333 จำกไตรมำส 3/2564 ส่วนอตัรำก ำไรสทุธิ
ลดลงจำกรอ้ยละ 2 เป็นติดลบรอ้ยละ 4 

ผลการด าเนินงานงวดเก้าเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 

บรษิัทมีรำยไดเ้พิ่มขึน้ 289 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จำกรำคำงำนต่อหน่วยที่
ปรบัเพิ่มขึน้ตำมสญัญำในโครงกำรเหมืองแมเ่มำะ 8 และจำกกำรปรบัชดเชยรำยไดจ้ำกรำคำน ำ้มนัท่ีเพิ่มขึน้ อีกทัง้กำร
รบัรูร้ำยไดจ้ำกโครงกำรใหม่ North Pit Wall Expansion ทัง้นีต้น้ทนุส ำคญัที่เปล่ียนแปลง ไดแ้ก ่

• ตน้ทุนน ำ้มันเพิ่มขึน้ 215 ลำ้นบำท จำกอัตรำรำคำน ำ้มันที่เพิ่มขึน้ตำมภำวะตลำดโลกและจำก
ปรมิำณกำรใชน้ ำ้มนัท่ีเพิ่มขึน้กำรเริ่มด ำเนินงำนในโครงกำร North Pit Wall Expansion  
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• ตน้ทุนค่ำซ่อมบ ำรุงเพิ่มขึน้ 250 ลำ้นบำท มำจำกค่ำซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรหลกัและเปล่ียนสำยพำน
ในโครงกำรแม่เมำะ 8 ส่วนโครงกำรเหมืองหงสำท ำกำรเปล่ียนยำงรถใหญ่ขนำด 100 ตัน ที่
เส่ือมสภำพ 

• ตน้ทนุค่ำวตัถรุะเบิดเพิม่ขึน้ 51 ลำ้นบำท จำกกำรเพิ่มขึน้ของรำคำวตัถดุิบตำมสถำนกำรณต์ลำด

และปรมิำณกำรใชง้ำนท่ีเพิ่มขึน้จำกควำมจ ำเป็นตำมสภำพหนำ้งำน 

• ตน้ทุนค่ำเส่ือมรำคำลดลง 30 ลำ้นบำท เนื่องจำกเครื่องจกัรบำงส่วนไดต้ดัค่ำเส่ือมจนครบจ ำนวน
แลว้ 

• ตน้ทนุกำรจำ้งงำนผูร้บัเหมำลดลง 23 ลำ้นบำท และค่ำเช่ำเครื่องจกัรลดลง 8  ลำ้นบำท เนื่องจำกมี
กำรบรหิำรจดักำรเครื่องจกัรที่มีอยู่และระบบสำยพำนท ำงำนไดเ้ต็มประสิทธิภำพ 

 ส่งผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนงวดเกำ้เดือน 2565 บรษิัทมกี ำไรขัน้ตน้ 558 ลำ้นบำท ลดลง 199 ลำ้นบำท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 26 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงจำกรอ้ยละ 22 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน เหลือรอ้ยละ 15 โดยมีก ำไรสทุธิ 234 
ลำ้นบำท ลดลง 75 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 24 ส่วนอตัรำก ำไรสทุธิลดลงเป็นรอ้ยละ 6 จำกเดมิรอ้ยละ 9 

 

3.ผลกำรด ำเนินงำนรำยโครงกำร  

 

หน่วย : ล้านบาท Q2/2565 Q3/2565 Q3/2564
% เพ่ิม

(ลด) QoQ

% เพ่ิม

(ลด) YoY
9M/2564 9M/2565

% เพ่ิม

(ลด)

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8

รายได้ 877 723         733 (18%) (1%)      2,356      2,516 7%

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (รวมคา่เสือ่มราคา1) 722 727 594 1% 22%      1,867      2,064 11%
  1คา่เสือ่มราคา 165 156 182 (5%) (14%)         557         494 (11%)

ก าไรขัน้ต้น 155 (4) 139 (103%) (103%) 489 452 (8%)

อตัราก าไรขัน้ต้น 18% (1%) 19% (18%) (20%) 21% 18% (3%)

โครงการเหมืองหงสา D และ หงสาO&M

รายได้ 360 404         325 12% 24%      1,011      1,075 6%

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (รวมคา่เสือ่มราคา1) 323 319 268 (1%) 19% 770         926 20%
  1คา่เสือ่มราคา 61 60 57 (2%) 4% 171 179 5%

ก าไรขัน้ต้น 37 85 57 130% 49% 241 149 (38%)

อตัราก าไรขัน้ต้น 10% 21% 18% 11% 4% 24% 14% (10%)

โครงการ North Pit Wall Expansion

รายได้ 17 45 165%          62 N/A

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (รวมคา่เสือ่มราคา1) 34 63 85%          97 N/A
  1คา่เสือ่มราคา 12 12 0%          24 N/A

ก าไรขัน้ต้น (17) (18) 6% (35) N/A

อตัราก าไรขัน้ต้น (100%) (40%) 60% (56%) N/A
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(1) โครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 

 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 มีรำยไดล้ดลง 154 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 2/2565 ส่วนก ำไรขั้นตน้ลดลง 159 ลำ้น
บำท หรือลดลงรอ้ยละ 103  เนื่องจำกในไตรมำสนีป้ริมำณกำรผลิตลดลงจำกปริมำณน ำ้ฝนที่มำกกว่ำปกติ ในขณะที่มี
ตน้ทุนค่ำซ่อมบ ำรุงตำมรอบชั่วโมงกำรใชง้ำนโดยส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกใหญ่ขนำด  100 ตัน รวมถึงรถขุดและระบบ
สำยพำน ซึ่งทำงบริษัทไดพ้ิจำรณำเห็นควรเปล่ียนสำยพำนใหม่ในช่วงนีเ้พรำะว่ำระบบกำรท ำงำนส่วนใหญ่ท ำงำนไดไ้ม่
เต็มประสิทธิภำพจำกปริมำณฝนที่ตกลงมำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหไ้ตรมำสต่อๆ ไประบกำรท ำงำนมีควำมพรอ้มท ำงำนได้
อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงเป็นติดลบรอ้ยละ 1 จำกเดิมรอ้ยละ 18 ในไตรมำส 2/2565 

 หำกพิจำรณำผลประกอบกำรในช่วงเดียวกันของปีก่อนหนำ้ ก ำไรขั้นตน้ลดลง 143 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 

103 จำกตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรท่ีเพิ่มขึน้ 133 ลำ้นบำท เมื่อเทียบในช่วงเดียวกนัซึ่งมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ติดลบรอ้ยละ 1 ลดลง

จำกไตรมำส 3/2564 จำกเดิมรอ้ยละ 19 

(2) โครงการเหมืองหงสา D และ หงสา O&M  

 โครงกำรเหมืองหงสำ มีรำยไดเ้พิ่มขึน้ 44 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12 จำกไตรมำส 2/2565 จำกปริมำณ
ผลผลิตเพิ่มมำกขึน้เนื่องจำกพนกังำนที่กกัตวักลบัเขำ้ท ำงำนในพืน้ที่ไดเ้ป็นปกติ และเครื่องจกัรที่ซ่อมแซมกลบัมำท ำงำน
ไดเ้ต็มประสิทธิภำพมำกขึน้ โครงกำรมีตน้ทนุค่ำซ่อมบ ำรุงเพิ่มขึน้ 3 ลำ้นบำท จำกกำรปรบัปรุงสภำพเครื่องจกัรตำมกำรใช้
งำน เป็นผลใหก้ ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 48 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 130  ส่วนอตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 21 จำก
เดิมรอ้ยละ 10 ในไตรมำส 2/2565 

  หำกพิจำรณำผลประกอบกำรในช่วงเดียวกันของปีก่อนหนำ้นัน้ โครงกำรเหมืองหงสำมีก ำไรขั้นตน้เพิ่มขึน้  28
ลำ้นบำทหรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 49 จำกกำรที่พนักงำนกักตัวกลับเขำ้ท ำงำนในพืน้ที่ไดเ้ป็นปกติ และเครื่องจักรที่ซ่อมแซม
กลบัมำท ำงำนไดเ้ต็มประสิทธิภำพ 

(3) โครงการ North Pit Wall Expansion  

 โครงกำร North Pit Wall Expansion มีรำยไดใ้นไตรมำสนี ้45 ลำ้นบำท โครงกำรเริ่มงำนเมื่อเดือนพฤษภำคม 
ท ำใหม้ีค่ำใชจ้่ำยที่สงูกว่ำรำยไดโ้ดยเฉพำะค่ำเส่ือมรำคำที่รบัรูท้ัง้ไตรมำสและเต็มจ ำนวน ท ำใหก้ ำไรขั้นตน้มีผลขำดทุน
จ ำนวน 18 ลำ้นบำท ซึ่งในไตรมำสต่อๆ ไปจะมีแผนกำรผลิตที่เพิ่มมำกขึน้ตำมล ำดบัและจะเต็มก ำลงักำรผลิตภำยในสิน้ปี 
2565  
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4.ฐำนะทำงกำรเงนิและกระแสเงนิสด  

    

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 สินทรัพย ์

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 บรษิัทมีสินทรพัยร์วม เทำ่กบั 8,975.81 ลำ้นบำท ลดลง 234.36 ลำ้นบำท จำก
สินทรพัยร์วม ณ 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 9,210.17 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 0.03 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

    (ลำ้นบำท) 

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

สินทรพัยห์มนุเวียน 1,426.27 1,541.17 (114.91) (0.07) 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 7,549.54 7,668.99 (119.45) (0.02) 
รวมสินทรัพย ์ 8,975.81 9,210.17 (234.36) (0.03) 

 

 หนีส้นิ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 บรษิทัมีหนีสิ้นรวม เท่ำกบั 6,175.62 ลำ้นบำท ลดลง 376.19 ลำ้นบำท จำกหนีสิ้น
รวม ณ 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 6,551.81 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.74 โดยกำรเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่มำจำกกำร
ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

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

หนีสิ้นหมนุเวียน 2,988.88 3,278.59 (289.71) (8.84%) 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 3,186.74 3,273.22 (86.48) (2.64%) 
รวมหนีส้ิน 6,175.62 6,551.81 (376.19) (5.74%) 

 

  
 
 

1,541.17 1,426.27

7,668.99 7,549.54

31-ธ.ค.-64 30-ก.ย.-65

สนิทรพัย ์(ลา้นบาท)

สนิทรพัย์หมนุเวยีน สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน

3,278.59 2,988.88

3,273.22 3,186.74

2,658.36 2,800.19

31-ธ.ค.-64 30-ก.ย.-65

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท)

หนี้สนิหมนุเวยีน หนี้สนิไมห่มนุเวยีน สว่นของผูถ้อืหุน้
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 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทจ ำนวน 2,800.19 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 141.84 ลำ้นบำท
จำกส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท ณ 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 2,658.36 ลำ้นบำท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.34 จำกก ำไรสทุธิ
ของบรษิัทท่ีเพิม่ขึน้ มีรำยละเอียดดงันี ้

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,800.19 2,658.36 141.84 5.34% 
 

งบกระแสเงินสด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 มีเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 172.62 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 10.99 ลำ้น
บำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.80 จำก ณ 31 ธันวำคม 2564 ซึง่มเีงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด จ ำนวน 161.63 ลำ้น
บำท สรุปสำเหตหุลกัไดด้งันี ้

 (ลำ้นบำท) 

เงินสดสทุธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,122.32 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (489.09) 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงิน (622.24) 
ผลกระทบจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 0.00 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลง – สุทธ ิ 10.99 

 
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 1,122.32 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนที่มีก ำไร

สทุธิก่อนภำษีเงินได ้ 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน (489.09) ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกกำรจ่ำยค่ำซือ้สินทรพัยท์ี่เป็นไป

ตำมแผนกำรลงทนุ 
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ จ ำนวน (622.24) ลำ้นบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรจ่ำยช ำระเงินกูย้ืม

ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน จ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  
 
ข้อมูลทางการเงิน 

 ตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรบัสิน้สดุไตรมำส 3 ปี 2565 และไตรมำส 3 ปี 2564 เท่ำกบั 56.86 ลำ้นบำท และ 63.31
ลำ้นบำทตำมล ำดบั ลดลงรอ้ยละ 10.18 จำกสำเหตหุลกัคือ จำกกำรทยอยคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสญัญำเงินกู ้

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

ต้นทนุทำงกำรเงนิ 56.86 63.31 (6.44) (10.18%) 
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5. อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ  

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  2564 6M/2565 9M/2565 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (หลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำ) (รอ้ยละ) 20.03 20.14 15.28 
EBITDA  Margin  (รอ้ยละ) 34.04 35.89 31.17 
EBIT Margin  (รอ้ยละ) 12.61 16.18 11.22 
อตัรำก ำไรสทุธิ  (รอ้ยละ) 6.92 11.18 6.30 

 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 2564 *6M/2565 *9M/2565 

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์ (รอ้ยละ) 3.46 3.62 2.89 

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรพัยถ์ำวร  (รอ้ยละ) 18.88 19.03 18.35 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (รอ้ยละ) 13.05 12.00 9.57 

 
อัตรำส่วนวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ  2564 6M/2565 9M/2565 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่ำ) 2.46x 2.22x 2.21x 

อตัรำส่วนหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 2.18x 1.89x 1.88x 
หมำยเหต ุ

*อตัรำส่วนทำงกำรเงินส ำหรบังวดเกำ้เดือนสิน้สดุ 30 กนัยำยน 2565 ค ำนวณโดยวิธีใชผ้ลตอบแทนยอ้นหลงั 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 


