
 

บริษัท สหกลอคิวิปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
 ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำปี สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 

 

1.บทสรุปผู้บริหำร 

 บริษัทด ำเนินโครงกำรขดุ ขนดินและถ่ำนหินภำยใต้ 3 โครงกำรหลกั คือโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 โครงกำร
เหมืองแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมืองหงสำ โดยโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ได้เข้ำสู่ช่วงท้ำยของโครงกำรซึง่จะสิน้สดุลงใน
ไตรมำส 1/2563 และตัง้แต่เดือนมกรำคม 2563 จะมีรำยได้จำกโครงกำรเหมืองหงสำ O&M ระบบสำยพำน เพิ่มเข้ำมำซึ่ง
มีมลูค่ำงำนรวม 2,265 ล้ำนบำท ระยะเวลำด ำเนินงำน 7 ปี 

  ส ำหรับไตรมำส 4/2562 บริษัทมีผลก ำไรสุทธิ จ ำนวน 124 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกไตรมำส 3/2562 ที่มีผล
ขำดทุนสทุธิที่ 266 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกำรบริหำรจดักำรกำรท ำงำนของเคร่ืองจกัรโดยรวมตำมแผนงำนมีประสิทธิภำพ
มำกขึน้ และในไตรมำสนีผ้ลผลิตของทกุโครงกำรปรับตวัเพิ่มขึน้จำกไตรมำส 3/2562  

 ส ำหรับควำมคืบหน้ำของโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก ขณะนีบ้ริษัทร่วมทุนอยู่ในช่วงกำรด ำเนินกำรขอ
ใบอนุญำตกำรส่งออกถ่ำน (Export licence) โดยคำดกำรณ์ว่ำจะได้รับใบอนุญำตในช่วงไตรมำสที่ 2/2563 นี ้ซึ่งบริษัท
ร่วมทนุจะสำมำรถด ำเนินกำรส่งออกถ่ำนเพื่อขำยไปยงันอกประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ได้ โดยตัง้เป้ำหมำย
ในเบือ้งต้น จ ำนวน 60,000 ตนั ในปี 2563 และเพิ่มปริมำณเป็น 300,000 ตนัในปี 2564 

2.สรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนงบกำรเงนิรวม 

 

  

หน่วย : ล้านบาท Q3/2562 Q4/2562 Q4/2561
% เพ่ิม

(ลด) QoQ

% เพ่ิม

(ลด) YoY
2561 2562 % เพ่ิม(ลด) YE

รายไดร้วม            891     1,433     1,181 61% 21%      3,624     4,773 32%

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (รวมค่าเสื่อมราคา1) 997     1,121 987 12% 14%      3,445     4,040 17%
   1ค่าเสื่อมราคา 292 282 295 (3%) (4%)      1,019     1,159 14%

ก าไรขัน้ตน้ (หลงัหกัค่าเสื่อมราคา) (106) 312 194 396% 61% 179 733 310%

ค่าใช่จ่ายในการบรหิาร 96 81 84 (15%) (4%)        311        349 12%

EBITDA 98 521 413 432% 26% 912 1,571 72%

ตน้ทุนทางการเงนิ 94 95 105 2% (9%) 287 389 36%

ก าไรสุทธิ (266) 124 11 147% 1,056% (285) 1 100%

EBITDA margin (%) 11% 36% 35% 25% 1% 25% 33% 8%

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) (12%) 22% 16% 34% 5% 5% 15% 10%

อตัราก าไรสุทธ ิ(%) (30%) 9% 1% 39% 8% (8%) 0% 8%
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ผลการด าเนินงานงวดสามเดือนไตรมาส 4/2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 3/2562 (QoQ) 

 ในไตรมำส 4/2562 บริษัทมีรำยได้รวม 1,433 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 542 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 61 จำกไตร

มำส 3/2562   ซึง่เกิดจำกผลผลิตของทกุโครงกำรปรับตวัเพิ่มขึน้ตำมแผนงำนและระบบสำยพำนกลบัมำท ำงำนได้เต็ม

ประสิทธิภำพ 
 

 ในขณะเดียวกนับริษัทมีต้นทนุส ำคญัที่ยงัคงอยู่ในระดบัเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและลดลงเล็กน้อย ได้แก่ 

• ต้นทนุทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ 1 ล้ำนบำท 

• คำ่เสื่อมรำคำลดลง 10 ล้ำนบำท 
 

ส่งผลให้ไตรมำส 4/2562 มีผลก ำไรสทุธิ 124 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกไตรมำส 3/2562 ที่มีผลขำดทนุสทุธิ 266 
ล้ำนบำท เป็นจ ำนวนเงิน 390 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 147 

ผลการด าเนินงานงวดสามเดือนไตรมาส 4/2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 4/2561 (YoY) 

 บริษัทมีรำยได้รวมเพิ่มขึน้ 253 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 21 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มำจำกผลผลิต
ที่เพิ่มขึน้ของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 จำกกำรปรับเปลี่ยนระบบสำยพำนใหม่แทนของเดิมที่เส่ือมสภำพ 

 อีกทัง้บริษัทมีต้นทนุส ำคญัที่ลดลง ได้แก่ 

• ต้นทนุทำงกำรเงินที่ลดลง  10 ล้ำนบำท จำกกำรทยอยคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวตำมสญัญำเงินกู้และ
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ได้ช ำระคืนเงินต้นครบหมดตำมสญัญำ  

• คำ่เสื่อมรำคำลดลง 13 ล้ำนบำท จำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ทีเ่คร่ืองจกัรบำงตวัตดัค่ำเสื่อม
รำคำจนหมดไปแล้ว  

 ส่งผลให้ไตรมำส 4/2562 มีผลก ำไรสทุธิ 124 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกไตรมำส 4/2561 ที่มีก ำไรสทุธิ 11 ล้ำนบำท 

เป็นจ ำนวนเงิน 113 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1,056 
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ผลการด าเนินงานในปี 2562 เปรียบเทยีบกับปี 2561 
   
 ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 บริษัทมีรำยได้รวม 4,773 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1,149 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ  32 จำกปี 2561 ซึง่เกิดจำก 

• รำยได้ที่เพิ่มขึน้ของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8  ที่ท ำได้ตำมแผนงำนโดยท ำงำนได้เต็มก ำลงักำรผลิต
เม่ือเทียบจำกปี 2561 ซึง่มีผลผลิตต ่ำกวำ่จำกเหตกุำรณ์ดินสไลด์ 

• รำยได้ที่เพิ่มขึน้ของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ที่ท ำได้มำกกวำ่แผนงำนโดยเป็นกำรเร่งก ำลงักำร
ผลิตเพื่อให้งำนแล้วเสร็จก่อนสญัญำ เม่ือเทียบจำกปี 2561 

• รำยได้ที่เพิ่มขึน้ของโครงกกำรเหมืองหงสำ ที่ได้จำกงำนวิ่งพิเศษระยะทำงที่เพิ่มขึน้ท ำให้รับรู้รำยได้
เพิ่มขึน้จำกแผนงำน 
 

 หำกพิจำรณำถึงต้นทนุกำรให้บริกำร (รวมคำ่เสื่อมรำคำ) นัน้เพิ่มขึน้ 594 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 17 
จำกปี 2561 ซึง่ต้นทนุกำรให้บริกำรที่ส ำคญัเม่ือเทียบกบัรำยได้มีสดัส่วนลดลง ได้แก่ 

• ต้นทนุคำ่น ำ้มนั เพิ่มขึน้จ ำนวน 36 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11  สอดคล้องกบัปริมำณผลผลิตที่
เพิ่มขึน้ แตเ่ป็นสดัส่วนลดลงเม่ือเทียบกบัรำยได้ร้อยละ 21 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 17 ในปี 2562 

• ต้นทนุผู้ รับเหมำเพิ่มขึน้จ ำนวน 74 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 สอดคล้องกบัปริมำณผลผลิตที่
เพิ่มขึน้ แตเ่ป็นสดัส่วนลดลงเม่ือเทียบกบัรำยได้ร้อยละ 19  ในปี 2561 เป็นร้อยละ 16 ในปี 2562 

• ต้นทนุคำ่เสื่อมรำคำเพิ่มขึน้จ ำนวน 139 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14 สอดคล้องกบักำรน ำ
เคร่ืองจกัรมำใช้งำนที่เพิ่มขึน้ แตเ่ป็นสดัส่วนลดลงเม่ือเทียบกบัรำยได้ร้อยละ 29  ในปี 2561 เป็น
ร้อยละ 25 ในปี 2562 

• คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร เพิ่มขึน้ 38 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 จำกรำยกำร คำ่ส ำรวจประมลู
งำน เพิ่มขึน้ 14 ล้ำนบำท (จำกกำรศกึษำและส ำรวจโครงกำรใหม่ๆ) และคำ่เบีย้ประกนัภยัเพิ่มขึน้ 
13 ล้ำนบำท เน่ืองจำกในปี 2562 รับรู้คำ่เบีย้ประกนัภยัเต็มปี 

• ต้นทนุทำงกำรเงิน เพิ่มขึน้ 102 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 36 จำกกำรเบิกเงินกู้ระยะยำวจนครบ
จ ำนวน ในปี 2561 เพื่อใช้ช ำระคำ่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 และดอกเบีย้
จำกกำรออกหุ้นกู้จ ำนวน 700 ล้ำนบำท ในปี 2562  

 
 ส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 นัน้ มีก ำไรสทุธิ 1 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 ที่มี
ผลขำดทนุสทุธิ 285 ล้ำนบำท  
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3.ผลกำรด ำเนินงำนรำยโครงกำร 

 

โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 

 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ในไตรมำสที่ 4/2562 มีก ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 63 ล้ำนบำท ในขณะที่ไตรมำส 3/2562 มี
ผลขำดทนุขัน้ต้นจ ำนวน 131 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรท ำงำนกลบัเข้ำสู่สภำวะปกติหลงัจำกผ่ำนช่วงฤดฝูน และปัจจยั
อื่น ๆ อำทิ 

• ต้นทนุคำ่กระแสไฟฟ้ำส่วนเกินลดลงโดยในไตรมำสที่ 4/2562 เป็นกำรตัง้ครบเต็มจ ำนวนแล้ว 

• กำรปรับปรุงสำยพำนใหม่แทนสำยพำนชดุเดิมท ำให้ท ำงำนได้เต็มประสิทธิภำพ 

• กำรซอ่มบ ำรุงอื่นลดลง เน่ืองจำกได้ด ำเนินกำรไปในไตรมำส 3/2562  

 หำกพิจำรณำผลประกอบกำรในไตรมำส 4/2562 เปรียบเทียบกบัไตรมำส 4/2561 นัน้ โครงกำรมีผลก ำไรเพิ่มขึน้ 
163  ล้ำนบำท โดยสำเหตหุลกัมำจำกผลผลิตท ำได้ตำมเปำ้หมำย ต้นทนุคำ่ซอ่มบ ำรุงลดลง รวมถึงประสิทธิภำพกำรผลิต
ปรับตวัดีขึน้  

หน่วย : ล้านบาท Q3/2562 Q4/2562 Q4/2561
% เพ่ิม

(ลด) QoQ

% เพ่ิม

(ลด) YoY
2561 2562

% เพ่ิม

(ลด) YE

โครงการเหมืองแม่เมาะ 7

รายได้ 150 432 188 188% 130% 848      1,090 29%

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (รวมคา่เสือ่มราคา1) 281 369 288 31% 28%      1,044      1,146 10%
  1คา่เสือ่มราคา 61 67 75 8% (11%) 324 253 (22%)

ก าไรขัน้ต้น (131) 63 (100) 148% 163% (196) (56) 71%

อตัราก าไรขัน้ต้น (87%) 15% (53%) 102% 68% (23%) (5%) 18%

โครงการเหมืองหงสา

รายได้ 235 308 346 32% (11%)      1,027      1,107 8%

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (รวมคา่เสือ่มราคา1) 219 230 216 5% 6% 775 866 12%
  1คา่เสือ่มราคา 58 60 56 3% 6% 209 231 10%

ก าไรขัน้ต้น 16 79 130 394% (39%) 252 241 (5%)

อตัราก าไรขัน้ต้น 7% 26% 38% 19% (12%) 25% 22% (3%)

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8

รายได้ 475 647         608 36% 6%      1,673      2,461 47%

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (รวมคา่เสือ่มราคา1) 493 517 482 5% 7%      1,622      2,017 24%
  1คา่เสือ่มราคา 172 155 162 (10%) (5%)         483         670 39%

ก าไรขัน้ต้น (18) 130 126 835% 3% 51 444 770%

อตัราก าไรขัน้ต้น (4%) 20% 21% 24% (1%) 3% 18% 15%
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 ส ำหรับปี 2562 ก ำไรขัน้ต้นมีผลขำดทนุ 56 ล้ำนบำท ขำดทนุลดลงจำกปี 2561 โดยสำเหตหุลกัที่ขำดทนุเน่ืองจำก
ปัญหำจำกช่วงไตรมำส 3/2562 ทีต้่องหยดุระบบสำยพำนเพื่อท ำกำรซอ่มแซมนอกแผนท ำให้มีชัว่โมงกำรท ำงำนต ่ำกวำ่
แผนงำน และมีกำรปรับสภำพพืน้ที่หน้ำงำนในช่วงฤดฝูน เพื่อให้รถบรรทกุท ำงำนในพืน้ที่ได้เพื่อชดเชยชัว่โมงกำรหยดุของ
ระบบสำยพำน 

โครงการเหมืองหงสา 

 โครงกำรเหมืองหงสำ มีก ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 79 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 63 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 394 จำก
ไตรมำส 3/2562 ที่มีก ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 16 ล้ำนบำท โดยเหตผุลมำจำกชัว่โมงท ำงำนระบบสำยพำนของผู้วำ่จ้ำงปรับเข้ำสู่
ภำวะปกติหลงัจำกลดลงในช่วงฤดฝูน ส่งผลท ำให้รำยได้ปรับตวัเพิ่มขึน้สดัส่วนของต้นทนุกำรด ำเนินงำนไม่เพิ่มขึน้ อีกทัง้
มีรำยได้เพิ่มเติมจำกงำนวิ่งพิเศษระยะทำงที่เพิ่มขึน้ท ำให้รับรู้รำยได้เพิ่มขึน้จำกแผนงำน 

  หำกพิจำรณำผลประกอบกำรในไตรมำส 4/2562 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4/2561 นัน้ มีก ำไรขัน้ต้นลดลง 51 
ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 39 มีสำเหตุหลกัมำจำกผลผลิตท ำได้ลดลงเน่ืองจำกผลกระทบจำกแผ่นดินไหวเกิดขึน้ช่วง
ปลำยปีในบริเวณพืน้ที่เหมืองและโรงไฟฟ้ำหยุดระบบ ท ำให้หน้ำงำนต้องชะลอกำรด ำเนินงำนเป็นบำงพืน้ที่เพื่อควำม
ปลอดภยัของกำรบริหำรงำนในพืน้ที่โรงไฟฟ้ำ 

 ส ำหรับปี 2562 มีก ำไรขัน้ต้น 241 ล้ำนบำท ลดลง 11 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 5 จำกปี 2561 โดยมีอตัรำกำร
ท ำก ำไรเฉลี่ยทัง้ปีลดลงร้อยละ 22 จำกที่ท ำได้ร้อยละ 25 ในปี 2561 เน่ืองจำกมีคำ่เสื่อมรำคำจำกกำรเพิ่มเคร่ืองจกัรเข้ำ
ท ำงำนตำมสญัญำงำนเพิ่ม 

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 

 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 มีก ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 130 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 148 ล้ำนบำท จำกไตรมำส 3/2562 ที่มีผล
ขำดทนุขัน้ต้นจ ำนวน 18 ล้ำนบำท เน่ืองจำกผลผลิตท ำได้เต็มก ำลงักำรผลิตตำมแผนที่ได้วำงไว้ และไม่มีผลกระทบจำก
ฤดฝูนเหมือนไตรมำส 3/2562 

 หำกพิจำรณำผลประกอบกำรในไตรมำส 4/2562 เปรียบเทียบกบัไตรมำส 4/2561 นัน้ ก ำไรขัน้ต้นของโครงกำร
เพิ่มขึน้จ ำนวน 4 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่มีก ำไรขัน้ต้นจ ำนวน  126 ล้ำนบำท โดยมี
อตัรำกำรท ำก ำไรใกล้เคียงกนัคือ ร้อยละ 20 ในปี 2562 และร้อยละ 21 ในปี 2561 ตำมล ำดบั 

โดยทัง้ปี 2562 มีก ำไรขัน้ต้น 444 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 393 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 770 จำกปี 2561 ที่มีก ำไร
ขัน้ต้นจ ำนวน 51 ล้ำนบำท เน่ืองจำกผลผลิตเป็นไปตำมแผนงำน รวมถึงระบบสำยพำนท ำงำนได้เต็มก ำลงักำรผลิต (ในปี 
2561 เกิดเหตกุำรณ์ดินสไลด์ท ำให้ผลผลิตต ่ำลงกวำ่แผนงำน) 
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4.ฐำนะทำงกำรเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 สินทรัพย์ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ำกบั 11,106.2 ล้ำนบำท ลดลง 880.6 ล้ำนบำท จำก
สินทรัพย์รวม ณ 31 ธนัวำคม 2561จ ำนวน 11,986.8 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7.4 จำกคำ่เสื่อมรำคำเคร่ืองจกัรและมี
กำรซือ้สินทรัพย์เคร่ืองจกัรเข้ำมำเพิ่มเติมเลก็น้อยโดยมีรำยละเอียดดงันี ้

    (ล้ำนบำท) 
 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 เพิ่ม(ลด) % 

สินทรัพย์หมนุเวียน 2,065.2 2,303.7 (238.5) (10.4) 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 9,040.0 9,683.1 (642.1) (6.6) 
รวมสินทรัพย์ 11,106.2 11,986.8 (880.6) (7.4) 

 

 หนีส้ิน 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บริษัทมีหนีส้ินรวม เท่ำกบั 8,941.3 ล้ำนบำทลดลง 879.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 9 จำกหนีส้ินรวม ณ 31 ธนัวำคม 2561จ ำนวน 9,820.7 ล้ำนบำท แม้วำ่จะมีกำรออกหุ้นกู้จ ำนวน 700 ล้ำนบำท แต่
เจ้ำหนีค้ำ่ซือ้สินทรัพย์ลดลงจ ำนวนมำกและกำรทยอยจ่ำยคืนเงินกู้  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

    (ล้ำนบำท) 
 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 เพิ่ม(ลด) % 

หนีส้ินหมนุเวียน 3,555.2 4,214.5 (659.4) (15.7) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน 5,386.1 5,606.2 (220.1) (3.9) 
รวมหนีส้ิน 8,941.3 9,820.7 (879.4) (9) 

 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ 31 ธนัวำคม 2562 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทจ ำนวน 2,164.9 ล้ำนบำท ลดลง1.1 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อย
ละ 0.05 มีรำยละเอียดดงันี ้

    (ล้ำนบำท) 
 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 เพิ่ม(ลด) % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,164.9 2,166.1 (1.1) (0.05) 

 

  



 

บริษัท สหกลอคิวิปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
 ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำปี สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 

 

งบกระแสเงนิสด 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 263.1 ล้ำนบำท ลดลง 60.3 ล้ำนบำท 
หรือลดลงร้อยละ 18.6 จำก ณ 31 ธันวำคม2561 ซึ่งมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 323.4 ล้ำนบำท 
สรุปสำเหตหุลกัได้ดงันี ้

 (ล้ำนบำท) 
เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,159.6 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (424.0) 
เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (794.8) 
ผลกระทบจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (1.0) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลง – สุทธิ (60.3) 

 
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 1,159.6 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรบวกกลบัของค่ำเสื่อม

รำคำ รวมถึงเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นตำมเง่ือนไขกำรช ำระเงิน 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน (424.0) ล้ำนบำท ซึง่เกิดจำกกำรจ่ำยค่ำซือ้สินทรัพย์ที่เป็นไปตำม

แผนกำรลงทนุโครงกำรและจ่ำยคำ่ส ำรวจและพฒันำแหลง่แร่ 
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน จ ำนวน (794.8) ล้ำนบำท  ส่วนใหญ่ลดลงจำกจ่ำยช ำระเงินกู้ ยืม

ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินและจ่ำยช ำระเจ้ำหนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงินรวมถึงมีกำรรับเงินสดจำกกำรออกหุ้นกู้จ ำนวน 
694.7ล้ำนบำท 

 

ข้อมูลทางการเงนิ 
 ต้นทนุทำงกำรเงินส ำหรับปี 2562 และปี 2561เท่ำกบั 389.3 ล้ำนบำท และ 286.9 ล้ำนบำทตำมล ำดบั เพิ่มขึน้
ร้อยละ 35.7 จำกสำเหตุหลักคือ ในช่วงปี 2561 มีกำรทยอยเบิกวงเงินกู้ ระยะยำวเพื่อใช้ในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 
เพิ่มขึน้ตำมแผนกำรลงทนุในเคร่ืองจกัรหลกัของโครงกำร ท ำให้ในปี 2562 รับรู้ภำระหนีเ้ต้มจ ำนวน รวมทัง้มีภำระหนีจ้ำก
กำรออกหุ้นกู้จ ำนวน 700 ล้ำนบำทเม่ือกลำงปี 2562  
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5.อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  2561 2562 

ก ำไรขัน้ต้น หลงัหกัค่ำเสื่อมรำคำ (ร้อยละ) 3.41 13.86 

EBITDA  (ร้อยละ) 25.33 33.32 

EBIT  (ร้อยละ) -3.71 8.19 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ  (ร้อยละ) -7.85 0.02 

 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  2561 2562 

อตัรำผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์  (ร้อยละ) -2.56 0.01 

อตัรำผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ถำวร  (ร้อยละ) 5.86 8.46 

อตัรำผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (ร้อยละ) -12.00 0.05 

 
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ  2561 2562 

อตัรำส่วนหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (เท่ำ) 4.53x 4.13x 

อตัรำส่วนหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่ำ) 3.68x 3.59x 
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6.แนวโน้มกำรด ำเนินงำนโครงกำรของบริษัทในระยะต่อไป 

 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 จะสิน้สุดในช่วงไตรมำส 1/2563 โดยจะมีโครงกำรงำนสำยพำน O&M (Operation 
and Maintenance Agreement)  ที่เหมืองหงสำเข้ำมำทดแทน ซึ่งจะเร่ิมรับรู้รำยได้ตัง้แต่เดือนมกรำคม 2563 เป็นต้นไป 
ส่วนโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก คำดวำ่จะเร่ิมรับรู้รำยได้ในไตรมำส 3/2563 เป็นต้นไป 

 

 


